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Można powiedzieć, że 
ubiegły rok był bardzo 
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męczący i kosztowny.

Szanowni Państwo, Czy-
telnicy „Mojej Gazety”

Oddajemy kolejny 
numer gazety w tym ro-
ku. Po tragicznym pożarze 
podnieśliśmy się. Jeszcze 
raz dziękujemy za wszyst-
kie słowa wsparcia. Chce-
my, żeby gazeta, tak jak 
dotychczas, była miej-
scem spotkań mieszkań-
ców całego regionu. Je-
steśmy otwarci na Wasze 
uwagi, opinie i komenta-

rze. Będziemy, tak jak do-
tychczas, interweniować 
w Waszych sprawach. Mo-
żecie na nas liczyć. Zachę-
camy Was do współpra-
cy. To dla nas ważne. Mo-
żecie pisać na nasz adres 
e-mailowy i zgłaszać pro-
blemy, z jakimi się boryka-
cie w załatwianiu codzien-
nych spraw. My postara-
my się pomóc. Jeżeli trze-
ba, zapewnimy Wam ano-
nimowość.

Cały czas pozostaje-
my gazetą bezpłatną, dla-
tego tak ważna jest dla nas 
reklama. Reklamodawcy,
którzy wykupują u nas miej-
sca reklamowe, wspiera-
ją w ten sposób niezależ-
ne media. Przyczyniają się 
do budowy rynku mediów, 
nie pozwalając na powsta-
wanie medialnych monopo-
li. To służy wszystkim, ale ma 
przede wszystkim wymiar 
ekonomiczny. Nasz cotygo-

dniowy nakład rozchodzi się 
prawie w całości. My nie ma-
my zwrotów, nasza gazeta 
nie zalega na półkach, żeby 
w efekcie trafić na przemiał. 
To sprawia, że umieszczona 
u nas reklama jest widoczna 
dla Czytelników, a co za tym 
idzie - skuteczna. 

Dziękujemy, że Jeste-
ście z nami.

Paweł Skrzypczyński
Redaktor Naczelny

Działamy 
w Waszych sprawach
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Przemysław 
i Elżbieta 
Grzywacz od 
przeszło dwóch 
miesięcy mogą 
już dojechać 
do własnego 
domu. Doczekali 
się w miarę 
przejezdnej 
drogi, ale do 
rozwiązania 
problemu jest 
jeszcze daleko.

Droga została wykona-
na i była przejedna wraz 
z początkiem nowego ro-
ku. Wszystko wykona-
ła firma Mariusza Wrony 
na zlecenie z urzędu gmi-
ny. Na dotychczasową dro-
gę polną zostało nawiezio-
ne i zgęszczone kruszy-
wo. Przedsiębiorca zapew-
nia, że droga nie jest błotni-
sta i można tamtędy jeździć 
z szybkością ok. 40 km/h. 
tam, gdzie pojawiły się pro-
blemy z jakością, firma do-
konała niezbędnych popra-
wek.

- Burmistrz Andrzej 
Kamyszek poprosił mnie, 
żeby pomóc, bo gmina na 
razie nie ma pieniędzy, 
a państwu Grzywaczom 
trzeba rozwiązać problem 
z dojazdem - tłumaczy Ma-
riusz Wrona.

Przedsiębiorca wysta-
wił na razie gminie, za wy-
konane roboty, fakturę czę-
ściową. Kolejną fakturę 
wystawi dopiero, kiedy po-
jawią się nowe możliwości 

i w budżecie zostaną zapi-
sane pieniądze.

Droga, której nie było
Przypomnijmy. O sprawie, 
która stała się głośna, napi-
saliśmy jako pierwsi. Elż-
bieta i Przemysław Grzy-
wacz kilkanaście lat te-
mu kupili od prywatnego 
właściciela działkę blisko 
skrzyżowania z ul. Sien-
kiewicza w Jasieniu, dro-
gą na Lisią Górę i obwod-
nicą miasta. Mieszkają pod 
lasem, zajęli się sprzedażą 
ryb. Działkę pomiędzy ich 
nieruchomością a obwod-
nicą przeszło rok temu ku-

pił od tego samego właści-
ciela inwestor – miejsco-
wy przedsiębiorca Mariusz 
Wrona. Buduje tam firmo-
we obiekty. Problem w tym, 
że polna droga ze zjazdu 
z obwodnicy do nierucho-
mości Grzywaczów biegła, 
jak się okazało, przez jego 
działkę, a wszyscy, przez 
wiele lat, nawet w urzę-
dzie, byli przekonani, że to 
droga gminna. Okazało się, 
że droga gminna biegnie 
do niej równolegle, ale sęk 
w tym, że nie została nigdy 
zbudowana. Mało tego – 
budowniczowie obwodni-
cy zamiast wykonać zjazd 

w drogę gminną, wykonali 
go właśnie w tę prywatną.

Koniec końców, in-
westor postawił na swo-
jej działce bramę, utwar-
dził i ogrodził plac. Droga, 
z której dotychczas korzy-
stali Grzywaczowie i klien-
ci, którzy do nich przyjeż-
dżali na zakupy, została 
tym samym odcięta.

Czekając na czyny
Elżbieta Grzywacz nie jest 
zadowolona z wykonania 
drogi. Zapewnia, że wystar-
czy kilka dni deszczu, żeby 
wszystko zostało rozjecha-
ne. Narzeka, że ma przez 

to powybijane samochody. 
Ostatnio się zakopała jadąc 
z wnukiem na basen.

- Cały czas żyję 
w stresie. Jestem załama-
na. Jeżdżę tą drogą, bo nie 
mam wyjścia. Cieszę się, 
że mogę przejechać do do-
mu, ale nie wyobrażam so-
bie, żeby było tak dalej - 
nie ukrywa emocji Elżbieta 
Grzywacz. - To nie jest dro-
ga - twierdzi kategorycznie.

. Elżbieta Grzywacz 
czeka na zbudowanie drogi, 
która jest w planie i biegnie 
wzdłuż ogrodzenia działki 
Mariusza Wrony. Nie wie-
rzy jednak w żadne zapew-

nienia urzędników. Cze-
ka na konkrety. Zaraz mi-
nie rok od momentu, kie-
dy rozpoczęła z mężem sta-
rania o wybudowanie dro-
gi do swojej nieruchomo-
ści. Obawia się, że jak dro-
ga nie powstanie w tym ro-
ku, to straci klientów i bę-
dzie zmuszona zamykać 
działalność.

- Dopóki nie zoba-
czę, że coś się dzieje, to nie 
uwierzę. Pomimo wszystko 
jestem dobrej myśli - kwi-
tuje.

Do sprawy wrócimy.

Paweł Skrzypczyński

GMINA JASIEŃ Tymczasowe rozwiązanie zamiast porządnego dojazdu

Obecna droga do nieruchomości Przemysława i Elżbiety Grzywaczów jest o kilkaset metrów dłuższa fot.Paweł Skrzypczyński

Bardzo długa droga do zgody

AUTOREKLAMA
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Z komendantem 
powiatowym 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
st. kpt. Robertem 
Słowikowskim o pracy 
strażaków rozmawia 
Andrzej Buczyński.

Budynek żarskiej komendy 
straży pożarnej odstaje nieco 
od obecnych standardów.
- To jest jedyna komenda w wo-
jewództwie lubuskim, która jest 
w takim stanie technicznym, jak 
widać. Majowy wybuch w Swiss 
Krono był odczuwalny w promie-
niu nawet kilometra, nasza straż-
nica jest tuż za płotem, strażacy, 
którzy w tym czasie przebywali 
na służbie, mieli wrażenie, że na-
sza ta remiza za chwilę się zawa-
li. Można się z tego śmiać, ale nie-
stety takiego obiektu możemy się 
obecnie tylko wstydzić. 

Ale plany już są.
- Koszt budowy naszej nowej ko-
mendy oszacowano na 12 milio-
nów złotych, z czego ponad 7 mi-
lionów otrzymamy z budżetu pań-
stwa, prawie 5 milionów udało 
nam się zdobyć dzięki przychyl-
ności samorządów lokalnych. Ta-
ki plan finansowy wojewoda lubu-
ski podpisał 
w styczniu 2017 roku. W tym ro-
ku na budowę przeznaczona bę-
dzie kwota 653 tysiące złotych. 
Pozwoli to na jakieś drobne prace 
na naszej działce przy ulicy Zielo-
nogórskiej, może ogrodzenie i ni-
welacje terenu. Roboty ziemne 
mamy już zakończone w 80 pro-
centach, chociaż tego nie widać, 
(przyłącza kanalizacji sanitar-
nej, wodociągowej, elektroener-
getycznej są już gotowe). Jeszcze  
w I kwartale 2018 r. mamy zapla-
nowane uzyskanie projektów wy-
konawczych oraz pozwolenia na 
budowę strażnicy oraz innych wy-
maganych zgód i zezwoleń. Reali-
zację całej inwestycji przewidzia-
no do roku 2022. Gdybyśmy mie-
li całą kwotę do dyspozycji już te-
raz, to myślę, że za dwa, trzy la-
ta moglibyśmy się przeprowa-
dzać. Ale to nie zależy ode mnie. 
Póki co, trzeba to rozpocząć i na 
bieżąco wykorzystywać pozyska-
ne środki finansowe. I to co jest 
w mojej ocenie najważniejsze, to 
ciągłe lobbowanie i przekonywa-
nie o pilnej potrzebie budowy no-

wej strażnicy, co przede wszyst-
kim skróci czas dojazdu straży po-
żarnej do potrzebujących  i zdecy-
dowanie poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców naszego powiatu.

Jak obecnie wygląda praca 
strażaków?
- Można powiedzieć, że ubiegły 
rok był bardzo męczący i kosz-
towny. Z większych zdarzeń, które  
odbiły się szerokim echem na te-
renie województwa, wymienię 
ptasią grypę i pożar gorzowskiej 
katedry. Pozostałe miały miej-
sce na terenie naszego powiatu. 
18 dni trwała akcja przy pożarze 
składowiska odpadów w Brożku. 
Zaczęło się w Walentynki, 14 lu-
tego. Tym interesowały się nie tyl-
ko ogólnopolskie, ale i niemieckie 
media. Koszty i zaangażowanie lu-
dzi były ogromne. Kolejne zdarze-
nie, to majowy wybuch w Swiss 
Krono. Cud, że przy tym zdarzeniu 
nikt nie zginął, gdyż siła wybuchu 
była tak wielka, że metalowe ele-
menty konstrukcyjne rozrzucone 
były na kilkadziesiąt metrów. To 
jeden z większych pożarów doty-
czących obiektów przemysłowych 
na terenie województwa. Ponad-
to na początku grudnia straża-
cy uczestniczyli w działaniach  
ratowniczych przy przewróconej 
cysternie wypełnionej ponad 30 
tysiącami litrów paliwa w miejsco-
wości Lubanice. Cysterna prze-
wróciła się tuż obok słupa ener-
getycznego, co bardzo skompli-
kowało wspólne działania zaan-
gażowanych służb. Wszystkie te  
opisane zdarzenia przeplata-
ne były działaniami związany-
mi z usuwaniem szkód po wichu-
rach i nawałnicach, które wszy-
scy mieszkańcy naszego powiatu 
odczuli w miesiącu czerwcu, lip-
cu, sierpniu i nawet w paździer-
niku, mowa oczywiście o huraga-
nie Ksawery i Grzegorz. Tym ra-
zem najbardziej ucierpiały okolice 
Lubska i Jasienia. Rok zakończyli-
śmy wielkim pożarem żarskiego 
pasażu Hayduk, gdzie zaangażo-
wanych było 124 strażaków i 46 
zastępów z jednostek  PSP i OSP.

Przy zdarzeniach na 
taką skalę, do Żar chyba 
można przysyłać młodych 
strażaków na szkolenia.
- I tak się stało. Do Brożka przy-
jechał cały autobus kadetów ze 
Szkoły Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej z Poznania. Przy-

słał ich komendant główny PSP. To 
były nowe doświadczenia dla tych 
młodych strażaków, ale tak na-
prawdę były to też nowe doświad-
czenia dla nas, tych którzy tu pra-
cują od lat. Drażni mnie, jak ktoś 
mówi, że był to pożar śmietniska. 
Typowe wysypisko śmieci to od-
pady mieszane, odpady organicz-
ne, których proces spalania nie wy-
twarza tak wysokiej temperatury 
i trujących dymotwórczych zanie-
czyszczeń środowiska. W przypad-
ku Brożka mieliśmy do czynienia  
z 30 tysiącami ton plastiku. Każda 
kostka sprasowanego plastiku wa-
żyła 500 kilogramów. To wszyst-
ko składowane było na powierzch-

ni 1,5 hektara i miejscami na głę-
bokości do 10 metrów. Zdarzenie 
zupełnie nietypowe, 600 metrów 
od rzeki Nysa Łużycka i granicy  
z Niemcami. Co ciekawe, zdaniem 
wojewódzkiego inspektora ochro-
ny środowiska, który był na miej-
scu, takiego pożaru lepiej nie ga-
sić, bo plastik spalany w jak naj-
wyższej temperaturze emituje 
mniej substancji szkodliwych do 
środowiska. To był jeden z dylema-
tów z którym musieliśmy się zmie-
rzyć podczas tej akcji. Warto w tym 
miejscu podziękować wszystkim 
zaangażowanym służbom, straża-
kom ochotnikom, wójtom i burmi-
strzom, a przede wszystkim staro-

ście powiatu żarskiego, bo to dzię-
ki jego determinacji i zaangażowa-
niu udało się zbudować sarkofag  
z piasku na całej powierzchni po-
żarzyska, a to koszt 150 tys. zł. 
Ostatnio dowiedziałem się, że je-
den ze studentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego będzie pisał pra-
cę na temat pożaru w Brożku. My-
ślę, że będzie to ciekawa analiza te-
go zdarzenia. Na pewno wskażemy 
wszystkie dylematy i problemy te-
go wyjątkowego pożaru i miejsca.

Ma pan w jednostce 
doświadczonych strażaków, 
ale czy ich ilość jest 
wystarczająca?

Idziemy tam, gdzie 
jest niebezpiecznie

fot..ARMG
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- W żarskiej komendzie pracu-
ją dziewięćdziesiąt trzy osoby,  
w tym dziewięćdziesięciu  funk-
cjonariuszy. Strażacy pracują  
w systemie codziennym (8 godzin-
nym) i zmianowym. Każdej do-
by w jednostce ratowniczo-gaśni-
czej w Żarach dyżuruje dziewię-
ciu strażaków, natomiast w Lub-
sku jest ich siedmiu. Można po-
wiedzieć, że cały czas na służbie 
w powiecie jest szesnastu stra-
żaków plus dyżurny przyjmujący 
zgłoszenia. W przypadku dużych 
zdarzeń, o których wspomniałem 
wcześniej, czym jest szesnastu 
strażaków? Bez wsparcia z jed-
nostek OSP mielibyśmy ogromne 
problemy. Dlatego jestem im bar-
dzo wdzięczny i zawsze angażuję 
się we wszystkie inicjatywy zwią-
zane z pozyskiwaniem środków na 
nowy sprzęt dla jednostek.
Liczba strażaków zawodowych  
w najbliższym czasie nie zwiększy 
się, nie będzie też więcej dodatko-
wych etatów. Wakaty są w naszej 
służbie zdecydowanie mniejszym 
problemem niż w Policji.

Służby mundurowe mają 
braki kadrowe. W straży 
pożarnej nie ma takiego 
problemu?
- Odczuwam jakby mniejsze zain-
teresowanie pracą strażaka. Za-
wsze ten zawód postrzegany był 
jako stabilizacja pracy, pewna 
pensja i wcześniejsza emerytura. 
Na tą chwilę, biorąc pod uwagę 
pensje w innych branżach, można 
powiedzieć, że strażackie wyna-
grodzenia są stosunkowo niskie. 
Jeszcze pięć lat temu w naborze 
na dwa wolne stanowiska w stra-
ży pożarnej było 30-40 chętnych. 
Teraz jest 8-9, z czego po pierw-
szej weryfikacji na teście spraw-
ności fizycznej odpada połowa,  
a bywa tak, że na badaniach le-
karskich odpada druga połowa.  
W ten sposób po ogłoszeniu nabo-
ru nie mamy nikogo. Ale jakoś da-
jemy sobie radę.
Powodem coraz mniejszego za-
interesowania tą pracą jest - we-
dług mnie - właśnie poziom ofero-
wanych zarobków. 

Wydawać by się mogło, że 
ilość jednostek OSP  
i działające przy nich 
drużyny młodzieżowe są 
dobrą bazą do przyszłych 
kadr zawodowych.
- Jeśli zarobki będą utrzymywa-
ły się na takim samym poziomie, 
to w końcu i strażaków może za-
cząć brakować. Jesteśmy blisko 
granicy. Coraz więcej osób zaczy-
na pracować po niemieckiej stro-
nie Nysy Łużyckiej. Uczestnicząc 
w zebraniach sprawozdawczo-wy-
borczych jednostek OSP zauważy-
łem, że liczba strażaków w każdej 
chwili gotowych do wyjazdu sta-
le maleje. Owszem, są gotowi do 
wyjazdu, ale w soboty i niedziele, 
kiedy są dni wolne od pracy. Co-
dziennie do Niemiec wyjeżdża-

ją pełne busy z gmin przygranicz-
nych. Tam można liczyć na zarob-
ki co najmniej dwukrotnie wyższe, 
niż tu otrzymuje strażak zawodo-
wy na średnim szczeblu i ze śred-
nim stażem. Codzienne dojazdy 
rzędu 60 czy 70 kilometrów po do-
brych drogach nie są dzisiaj pro-
blemem. 

A wcześniejsza emerytura 
nie jest przywilejem w tej 
pracy?
- Kiedyś atutem pracy straża-
ka była wcześniejsza emerytura, 
ale tak naprawdę zawsze priory-
tetem dla młodych ludzi w wieku 
dwudziestu kilku lat jest przede 
wszystkim własne mieszkanie, 
samochód i szybka stabilizacja. 
Nad swoją przyszłością w pew-
nym wieku jeszcze się nie zasta-
nawiają. Poza tym, 15 lat służby  
i emerytura, to dzisiaj już tylko 
mit. Zresztą, po 15 latach otrzy-
mywało się zaledwie 40 procent 
emerytury. Dzisiaj, aby otrzy-
mać emeryturę w straży pożarnej, 
trzeba wysłużyć 25 lat i można z 
niej skorzystać nie wcześniej, niż  
w wieku 55 lat.

Czyli mimo wszystko 10 lat 
wcześniej, niż w większości 
zawodów.
- Jest jednak różnica. Służba  
w straży pożarnej i inna praca 
zawodowa. 55-latek nie będzie  
w stanie zrobić wielu rzeczy zwią-
zanych ze sprawnością fizyczną. 
Nie wejdzie szybko na drabinę. 
Praca przy 15-stopniowym mro-
zie też jest specyficzna. W kodek-
sie pracy jest zapis, że gdy pra-
cownik zauważy jakieś niebezpie-
czeństwo, powinien oddalić się  
z tego miejsca i zawiadomić prze-
łożonego. W służbie strażackiej 
jest całkiem odwrotnie. My idzie-
my do pracy tam, gdzie jest wła-
śnie niebezpiecznie. A zagrożenia 
są bardzo duże i ich liczba ciągle 
rośnie. W ubiegłym roku, w po-
równaniu do 2016, mieliśmy po-
nad pięćset wyjazdów więcej.

Zdarzają się wypadki przy 
pracy?
- Tak jak wszędzie. Ale bardzo du-
żą wagę przywiązujemy do kwe-
stii zabezpieczenia strażaka pod-
czas działań ratowniczych. To od-
powiednie ubranie specjalne, 
obuwie, rękawice, hełmy, sprzęt 
ochrony dróg oddechowych, ma-
ski, aparaty itp.  Te sprawy są do-
pilnowane w stu procentach. Nie-
mniej jednak zdarzają się róż-
ne sytuacje losowe. Odpukać,  
w ostatnim czasie nie mieliśmy 
poważnych wypadków związa-
nych z działaniami ratowniczo-ga-
śniczymi. Były kontuzje związane 
z uprawianiem sportu, takie jak 
skręcenia stawu skokowego - stra-
żacy muszą dbać o kondycję. Sa-
mochody strażackie są też bardzo 
wysokie i podczas szybkiego wej-
ścia do wozu, lub zeskoku, zdarza-
ją się drobne urazy. Cieszę się, że 

omijają nas poważniejsze wypad-
ki, a okazji do tego nie brakowało, 
szczególnie w ubiegłym roku. 

Macie kontakty z 
niemieckimi strażakami. Jak 
wypadamy w porównaniu  
z sąsiadami?
- Trochę jeszcze od nich odstaje-
my, ale to nie jest już taka prze-
paść, jaka była jeszcze dziesięć 
lat temu. Mimo wszystko ma-
my coraz nowocześniejszy sprzęt 
i wyposażenie. Trudno to oce-
nić wprost bez dokładnej anali-
zy. Na przykład jednostka w Łęk-
nicy ma bardzo stare samocho-
dy, ale za chwilę otrzymają bardzo 
nowoczesny pojazd. Jestem na-
stawiony bardzo optymistycznie 
do zmian w naszej formacji. Gdy-
byśmy rozmawiali jeszcze w 2016 
roku, to bym powiedział, że nasze 
jednostki OSP zdecydowanie od-
stają od jednostek niemieckich. 
Teraz jest inaczej.

I to już widać.
- Niedawno płonął budynek go-
spodarczy przy ulicy Moniuszki  
w Żarach. Mój zastępca, Paweł 
Hryniewicz powiedział, że gdy 
przyjechał do tego pożaru, to nie 
wiedział, który samochód jest 
nasz, a który z OSP. Tyle było no-
woczesnych samochodów po-
żarniczych podczas jednej akcji. 
Jeszcze niedawno nasi koledzy 
strażacy ochotnicy przyjeżdża-
li do działań starymi wysłużony-
mi samochodami, były to Jelcze   
i Stary. Dziś pod tym wzglę-
dem jest coraz lepiej, a sytuacja  
w ostatnim czasie w zakresie po-
zyskiwania nowych samochodów 
jest wyjątkowo dynamiczna.

A więc wszyscy powinniśmy 
się z tego cieszyć.
- Jestem chyba szczęściarzem, bo 
od 2015 roku, kiedy objąłem sta-
nowisko komendanta powiatowe-
go, sytuacja związana z wyposa-
żeniem cały czas się zmienia, na 
plus. Staramy się zabiegać o różne 
środki zewnętrzne. Rok 2017 to 
na pewno więcej okazji i większe 
możliwości, zresztą wykorzystane 
przez nasz powiat na maksa. Waż-
na jest też świadomość wójtów  
i burmistrzów i ich zaangażowa-

nie w kwestie bezpieczeństwa. 
Nasza współpraca układa się bar-
dzo dobrze. Jest również duże za-
angażowanie ze strony starosty, 
który już na początku 2015 ro-
ku miał okazję bezpośrednio po-
znać, problemy i trudności funk-
cjonowania i współpracy służb 
w zakresie zarządzania kryzyso-
wego przy usuwaniu skutków wi-
chur i nawałnic. Oczywiście naj-
większa wiedza i doświadczenie 
popłynęła z Brożka. Tam napraw-
dę wykazał się wielkim zaanga-
żowaniem, zarówno zawodowym 
jak i osobistym - przy pożarzysku 
był praktycznie codziennie.  Dzię-
ki niemu powstał ten ziemny sar-
kofag. Trzeba było wyłożyć pie-
niądze i zorganizować firmę, któ-
ra nie bałaby się wjechać kopar-
kami na te spalone plastiki. Na za-
kończenie działań w Brożku spre-
zentowałem staroście Januszowi 
Dudojciowi kurtkę strażacką do-
wódczo sztabową, z przeznacze-
niem do kolejnych akcji. 

Czego dzisiaj panu 
najbardziej potrzeba?
- Zdecydowanie nowej remizy. 
Wiadomo, że samochody też cały 
czas się zużywają, ale to nie jest 
największy problem. Tak dla po-
równania - samochód policyjny 
kosztuje maksymalnie sto tysięcy, 
a nasz około miliona. Obecnie sa-
mochodów ratowniczo gaśniczych 
w dwóch jednostkach JRG Żary i 
Lubsko mamy dziesięć.  Jak wcze-
śniej mówiłem budowa nowej ko-
mendy to zadanie państwa, jednak 
udało mi się przekonać wszyst-
kich samorządowców naszego po-
wiatu do wsparcia tej inwestycji z 
środków samorządowych, bo jest 
to bardzo ważny element nasze-
go wspólnego lokalnego bezpie-
czeństwa. W realizacji tej inwesty-
cji wspiera nas również wicewoje-
woda lubuski Robert Paluch, któ-
ry wizytował naszą komendę oraz 
Lubuski Komendant Wojewódzki. 
Wszyscy rozumieją potrzeby, ale 
jak to w życiu musimy się mierzyć 
z różnymi uwarunkowaniami, ale 
mimo wszystko optymistycznie 
patrzymy w przyszłość.

Czy południe województwa 
jest trochę pomijane?

- Chyba za bardzo pokazujemy, że 
ze wszystkim sobie radzimy. Nie 
chodzi tu tylko o straż pożarną, 
ale o cały powiat. Z tego terenu 
odprowadza się w formie podat-
ków chyba najwięcej pieniędzy do 
budżetu państwa. Działa tu mnó-
stwo firm, jest przemysł i powin-
na być też już od dawna nowocze-
sna  siedziba Komendy Powiato-
wej PSP. 

Skoro sobie tam radzą, to 
sobie sami poradzą?
- Można tak powiedzieć. Dla mnie 
najważniejsze jest to, że z naszy-
mi lokalnymi samorządowcami 
współpracuje się świetnie. Dzię-
ki przychylności burmistrz Da-
nuty Madej i radnych miejskich  
w tym roku otrzymaliśmy na przy-
kład 350 tysięcy na budowę nowej 
komendy. Takie pieniądze nie zda-
rzają się często. O takich pienią-
dzach mogą sobie pomarzyć na-
wet Komendanci w dużych aglo-
meracjach miejskich. 

Nowe remizy mają wieże do 
suszenia węży strażackich. 
Jak sobie z tym radzicie?
- Jesteśmy właśnie w trakcie two-
rzenia projektu dzięki któremu 
będziemy mogli zakupić dwie su-
szarnie do węży i ubrań specjal-
nych. Jedna kosztuje 28 tysięcy 
złotych. Póki co, jak jest ładna po-
goda, to węże suszymy na traw-
niku. A jak nie, to mamy tu takie 
stare przemysłowe grzejniki i ra-
dzimy sobie z tym jakoś od lat.  
W Lubsku nie ma tego problemu, 
bo nowa strażnica była oddana  
w 2005 roku i taką wieżę posiada. 

Teren pod nową siedzibę 
straży jest. Pierwsze 
roboty wykonane. Oby do 
szczęśliwego końca doszło 
jak najszybciej.
- Nowa lokalizacja przy ul. Zielo-
nogórskiej jest chyba najlepsza  
z możliwych. Dzięki obwodnicy 
mamy dogodny wyjazd praktycz-
nie w każdym kierunku. Dzisiaj  
w stronę centrum Żar możemy do-
jechać tylko ulicą Serbską, a ta 
często bywa zakorkowana, szcze-
gólnie w godzinach szczytu. To 
wąskie gardło jest dla nas ogrom-
nym komunikacyjnym problemem.

Tak ma wyglądać nowa żarska komenda państwowej straży pożarnej fot..nadesłane
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W tym roku na 
województwo 
lubuskie przypadła 
kwota 34.636.582 zł, 
która została 
podzielona pomiędzy 
powiaty i gminy. 
Przeprowadzone 
zostaną inwestycje 
drogowe na długości 
przeszło 
35 kilometrów.
Umowy na dofinansowanie z wo-
jewodą lubuskim zostały już pod-
pisane. Z pieniędzy „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej” skorzysta 
piętnaście gmin i trzynaście po-

wiatów lubuskich.
- W ciągu trzech lat w ramach 

tego programu w naszym woje-
wództwie zrealizowano lub realizu-
je się łącznie 91 projektów, a ogól-

na wartość realizowanych projek-
tów wynosi 222 mln zł – podkreślił 
wojewoda Władysław Dajczak do-
dając, że w ramach tych zadań wy-
konano bądź wyremontowano 120 

km dróg gminnych i powiatowych, 
ważnych z punktu widzenia intere-
su społeczności lokalnej.

Powiat żarski otrzymał do-
finansowanie do dwóch wnio-
sków. Będzie to przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1100F o długości 
1,184 km w miejscowości Piotrów. 
Wartość projektu to 2.550.758 zł. 
Druga inwestycja to przebudowa 
drogi powiatowej nr 1129F w miej-
scowości Górzyn. Tu prace na od-
cinku 1,015 km kosztować mają 
2.961.539 zł.

Łęknica przebuduje ul. Ta-
deusza Kościuszki na odcinku po-
nad 700 metrów. Koszt inwestycji 
to 2.487.430 zł.

Kolejny projekt, tym razem 
w gminie Brody, dotyczy przebu-

dowy drogi gminnej nr 000603F 
relacji Brody - Jeziory Dolne wraz 
z rozbudową oświetlenia drogo-
wego. Całość tej inwestycji osza-
cowano na 1.762.107 zł.

Powiat żagański wyremon-
tuje 4,54 km drogi nr 1056F za 
kwotę przeszło 6 milionów zło-
tych, natomiast gmina Iłowa za-
planowała budowę drogi łączą-
cej drogę gminną - dz. Nr 341/24 
z drogą wojewódzką Nr 296. Ten 
projekt to również ponad 6 milio-
nów złotych.

Dofinansowanie z budżetu 
państwa pokryje połowę kosztów 
wykazanych we wnioskach przyję-
tych do realizacji.

Andrzej Buczyński

Samorządowcy podpisywali umowy 13 marca w Lubuskim Urzędzie Wo-
jewódzkim fot.www.lubuskie.uw.gov.pl

REGION Państwo dołożyło samorządom do kolejnych inwestycji

Będą drogi nowe, 
gminne i powiatowe
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W tym roku 
gminy Żary, 
Lubsko i Łęknica 
oraz straż 
pożarna w Żarach 
otrzymają nowe 
samochody 
strażackie. Na 
tym nie koniec.

Na terenie powiatu żar-
skiego działa 25 jednostek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych, z czego 18 funk-
cjonuje w ramach krajo-
wego systemu ratowniczo-
-gaśniczego. Oznacza to, 
że działają one niemalże 
tak samo, jak straż zawo-
dowa. Jednostki spoza sys-
temu również biorą udział 
w działaniach ratowni-
czych, jednak - można po-
wiedzieć, ale czysto teore-
tycznie – że dysponowa-
ne są w drugiej kolejności. 
Wszystko jednak uzależ-
nione jest od potrzeb i za-
istniałej sytuacji. 

- Myślę, że rok 2017 
był w pewnym sensie ro-
kiem historycznym dla stra-
żaków w powiecie żarskim, 
ponieważ nigdy do tej pory 
nie udało się kupić, aż ty-
lu samochodów - mówi ko-
mendant powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. 
kpt. Robert Słowikowski. 

Nowy samochód ope-
racyjny wzbogacił zestaw 
pojazdów w żarskiej jedno-
stce PSP. Lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy otrzy-
mała OSP w Kunicach. 
Średnie samochody, czyli 
takie, które w akcjach uży-
wane są najczęściej, trafiły 
do Złotnika, Lubanic, Sta-
rej Wody i Mirostowic Dol-
nych. Co ciekawe, Miro-
stowice są obecnie jednost-
ką z poza krajowego syste-
mu ratowniczo gaśniczego, 
a jeszcze nigdy nie zdarzy-
ło się tak, żeby pieniądze 
na sprzęt z budżetu pań-
stwa trafiły również i do 
tych jednostek. Udało się 
to tylko dzięki zabiegom 
komendanta powiatowego 
oraz wójta gminy Żary, któ-
ry w odpowiednim czasie 
przewidział i zarezerwował 
środki w budżecie z kasy 
gminy wiejskiej Żary. 

Na zakup nowych 
wozów strażackich pozy-
skiwane są również środki 
zewnętrzne, unijne, ale jak 
podkreśla komendant Sło-
wikowski, nie byłoby to 
możliwe bez konkretnego 
finansowego zaangażowa-
nia gmin. 

W tym roku kolejne
27 lutego zatwierdzony zo-
stał projekt na prawie 2 mi-
liony euro, dzięki któremu 
zakupionych zostanie 6 no-
wych samochodów. Dwa 
z nich trafią do niemiec-
kich partnerów tego przed-
sięwzięcia. Z nowego wozu 
strażackiego cieszyć się bę-
dą ochotnicy z OSP Górzyn 
w gminie Lubsko, OSP Sie-
niawa Żarska w gminie Ża-
ry i OSP Łęknica. Rów-
nież żarska komenda otrzy-
ma samochód operacyjny 
z nowoczesnym wyposaże-
niem. 

Projekt zakłada pew-
ną innowacyjność w za-
kresie wyposażenia pojaz-
dów pożarniczych. Będzie 
to sprężona piana umożli-
wiająca gaszenie urządzeń 
znajdujących się pod napię-
ciem. Takich pojazdów nie 
ma jeszcze w Polsce. Były 
nawet wątpliwości, czy na-
sze krajowe firmy poradzą 
sobie z tym zupełnie no-

wym tematem.
Na drogach pojawia-

ją się samochody hybrydo-
we i elektryczne. Do gasze-
nia takich pojazdów stra-
żacy muszą stosować zu-
pełnie inną taktykę walki 
z ogniem. Temu między in-
nymi będą służyć kolejne 
nowe wozy bojowe w po-
wiecie żarskim. Oczywi-
ście, ułatwią też gaszenie 
typowych pożarów, pod-
czas których strażacy mają 
do czynienia z urządzenia-
mi elektrycznymi.

Warto podkreślić, że 
autorem projektu, dzięki 
któremu udało się pozyskać 
tak duże środki, jest stra-
żak z żarskiej jednostki, mł. 
ogn. Piotr Kowalski.

Prawdopodobnie już 
w tym kwartale do jed-
nostki ratowniczo-gaśni-
czej w Lubsku trafi śred-
ni samochód ratowniczo 
gaśniczy z pianą sprężo-
ną oraz nowoczesnym mo-
dułem proszkowym - rów-
nież przeznaczonym do ga-
szenia urządzeń pod na-
pięciem. Samochód opera-
cyjnie jest przeznczony do 
obsługi powiatu żarskiego 
oraz powiatów ościennych. 

Nie tylko sprzęt
Nowoczesne pojazdy są 
oczywiście priorytetem, po-

nieważ sprzęt, jakim posłu-
guje się strażak, ma bezpo-
średni wpływ na efektyw-
ność akcji ratunkowych. 
Ale oprócz tego, w projek-
cie przewidziano także pie-
niądze na przeprowadzenie 
szkoleń związanych z bez-
pieczeństwem, niekoniecz-
nie nawet pożarowym, ale 
również w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy. Są 
one skierowane zarówno do 
młodzieży, jak i dorosłych. 
W różnych zakresach prze-
szkolonych zostanie łącz-
nie, aż 1200 osób.

Następne w planach
- Gdy tylko dowiedziałem 
się o kolejnej możliwości 
pozyskania środków, ob-
dzwoniłem wójtów i bur-
mistrzów w naszym powie-
cie z pytaniem, czy będą się 
starać o następne samocho-
dy, no i czy są w stanie wy-
łożyć pieniądze na wkład 
własny - mówi komendant 
Słowikowski. - Dodam, że 
wartość jednego średnie-
go samochodu sięgać może 
nawet do miliona złotych.

W 2018 roku o środ-
ki z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
ubiegają się kolejne gminy 
z powiatu żarskiego, które 
już złożyły cztery stosow-

ne wnioski. 
W sumie na terenie 

województwa lubuskie-
go podobnych wniosków 
przygotowano tylko kilka-
naście, co pokazuje, jak du-
że wsparcie otrzymuje straż 
pożarna od włodarzy gmin 
w naszym powiecie.- Szu-
kam każdej możliwości, 
jaka tylko się pojawi, aby 
ściągnąć dodatkowe pie-
niądze na sprzęt potrzebny 
strażakom - zapewnia Ro-
bert Słowikowski.

W nowym pomy-
śle chce uczestniczyć po-
nownie gmina Żary, która 
chciałaby uzyskać dofinan-
sowanie do zakupu dwóch 
lekkich samochodów ra-
towniczo-gaśniczych dla 
OSP w Marszowie i Bie-
niowie.

- Zawsze będę wspie-
rał działalność ochotni-
czych straży pożarnych, 
a na bezpieczeństwie nie 
możemy oszczędzać - mó-
wi wójt Leszek Mrożek.

Wsparcie dla Żar
Z zaangażowania gminy 
cieszy się komendant Sło-
wikowski, ponieważ gmin-
ne jednostki OSP zlokalizo-
wane są wokół 38-tysięcz-
nego miasta z dużą strefą 
przemysłową i tak napraw-
dę są nieocenionym wspar-

ciem dla działań straża-
ków zawodowych. Na te-
renie Żar dzieje się bardzo 
dużo w każdej dziedzinie 
życia, a ma to bezpośred-
nie przełożenie na bezpie-
czeństwo pożarowe osób 
prywatnych, firm i instytu-
cji. Jednostki gminne do-
jeżdżają do Żar praktycznie 
w kilka minut i było to bar-
dzo dobrze widoczne pod-
czas pożaru pasażu handlo-
wego przy ulicy Moniusz-
ki. Do zawodowej straży 
pożarnej bardzo szybko do-
łączyli okoliczni ochotni-
cy i to oni działali wspólnie 
w pierwszym fazie tej akcji 
gaśniczej.

Oprócz gminy Żary, 
wnioski na średnie samo-
chody złożyły także Lipinki 
Łużyckie i Trzebiel. Pierw-
sza z nich to również bez-
pośrednie wsparcie więk-
szych akcji na terenie Żar. 
OSP Trzebiel z kolei, z ra-
cji swojego położenia, czę-
sto uczestniczy w zdarze-
niach na drodze krajowej nr 
18, a jest ich niemało.

- Trzebiel ma dla nas 
strategiczne znaczenie i bę-
dę trzymał kciuki, żeby no-
wy samochód trafił także 
do tej jednostki - dodaje ko-
mendant Słowikowski.

Andrzej Buczyński

POWIAT ŻARSKI Sprzęt ratowniczy z górnej półki

Czasem trudno odróżnić, który wóz strażacki należy do straży zawodowej, a który do ochotniczej fot.Andrzej Buczyński

Doganiają Europę
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Kilkudziesięciu 
policjantów 
i strażaków, 
pies tropiący, 
noktowizory, 
kamery 
termowizyjne 
i śmigłowiec. 
To nie były 
ćwiczenia, 
tylko akcja 
poszukiwawcza 
101-latka.

Dyżurny Komisariatu Po-
licji w Szprotawie otrzy-
mał zgłoszenie od rodzi-
ny 101-letniego mieszkań-
ca Szprotawy, który poje-

chał rowerem do lasu i mi-
mo upływu kilku godzin nie 
powrócił do domu. Dodat-
kowo z mężczyzną nie by-
ło żadnego kontaktu. P.O. 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Żaganiu mł. insp. 
Daniel Gotthardt natych-
miast ogłosił alarm jednost-
ki. Na nogi zostali postawie-
ni funkcjonariusze z Komi-
sariatu Policji w Szprota-
wie oraz Komendy Powia-
towej Policji w Żaganiu. 
W akcję poszukiwawczą za-
angażowanych zostało łącz-
nie 26 policjantów. Z pomo-
cą ruszyli również strażacy 
z Państwowej Straży Pożar-
nej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej - łącznie 35 funkcjo-

nariuszy. Mało tego - do po-
szukiwań został użyty pies 
patrolowo-tropiący, kamery 
termowizyjne, noktowizor 
oraz pojazd typu Quad. Ak-
cję utrudniały ciemności - 
był już noc. Mimo tego poli-
cjanci prowadzili czynności 
wielokierunkowo. Spraw-
dzone zostały wszystkie 
znane miejsca zamieszka-
nia znajomych i rodziny za-
ginionego, pobliskie szpita-
le oraz tereny leśne i rolne. 
Zaplanowane zostały tak-
że czynności poszukiwaw-
cze przy udziale śmigłowca, 
który już leciał na miejsce 
akcji. Napięcie rosło.

Gorączkowe poszuki-
wania zostały jednak gwał-

townie przerwane, ponie-
waż poszukiwany staruszek 
został zauważony na drodze 
w okolicy miejscowości Pa-

sterzowice. 
101-latek oświadczył, 

że całą noc spacerował po 
lesie. Widział co prawda 

światła i błyski policyjnych 
sygnałów, ale nie myślał, 
że mają one z nim związek. 
PAS

POWIAT ŻAGAŃSKI Akcja poszukiwawcza na szeroką skalę

fot.KPP Żagań

POWIAT ŻARSKI 
Funkcjonariusze 
z Placówki Straży 
Granicznej w Tuplicach 
odzyskali poszukiwane 
auto.
Patrol funkcjonariuszy wytypował 

do kontroli busa marki Mercedes 
Sprinter, na holenderskich numerach 
rejestracyjnych. W wyniku przepro-
wadzonej kontroli legalności pocho-
dzenia samochodu, okazało się, że 
dane pojazdu figurują w Systemie In-
formacyjnym Schengen. 

Szczegółowe ustalenia wyka-

zały, że bank będący właścicielem 
pojazdu, zgłosił jego przywłaszcze-
nie z powodu niepłacenia rat le-
asingowych. Mercedesa o szacun-
kowej wartości 20.000 zł zabezpie-
czono na parkingu do czasu odebra-
nia go przez prawowitego właścicie-
la. PAS

Przywłaszczony 
mercedes

System Informacyjny Schengen pozwala namierzyć skradzione lub przywłaszczone auta fot.Nadodrzański Oddział SG

POWIAT ŻARSKI Wyzywał, poniżał, 
szarpał. Mało tego - groził ojcu 
pobiciem i śmiercią.

Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 49-letniemu mężczyźnie, który 
w ubiegłym roku, w jednej z miejscowości powiatu żar-
skiego, znęcał się psychicznie i fizycznie nad osobą naj-
bliższą - ojcem.

Po pijanemu wszczynał awantury domowe, w czasie 
których wyzywał ojca słowami powszechnie uznanymi za 
obelżywe, poniżał i kierował pod jego adresem groźby po-
bicia i zabójstwa. Ojciec wystraszył się gróźb. Miał obawy, 
że mogą stać się realne. Stąd interwencja służb.

Oskarżonemu zarzucono ponadto, że wielokrotnie 
naruszał nietykalność cielesną ojca szarpiąc go. 

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego art.207, kto 
znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą 
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijają-
cym stosunku zależności od sprawcy albo nad małolet-
nim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychicz-
ny lub fizyczny ,podlega karze pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do lat pięciu. PAS

Poniżał ojca

POWIAT ŻARSKI 
Do tragicznego 
zdarzenia 
drogowego 
doszło w Dzień 
Kobiet na 
drodze nr 12 
Strzeszowice-
Królów.

W pobliżu stacji paliw 
w Strzeszowicach, kierow-
ca samochodu osobowego 

marki Mazda uderzył w ro-
werzystę, który nagle za-
jechał mu drogę. W wyni-
ku wypadku 43-letni męż-
czyzna kierujący rowerem 
zmarł na miejscu mimo 
podjętej reanimacji. 

Postępowanie wyka-
zało, że kierowca samocho-
du był trzeźwy, a samochód 
był sprawny technicznie. 
Na miejsce zdarzenia przy-
był prokurator i zabezpie-
czył zwłoki do sekcji. PAS

Śmierć rowerzysty

Wszyscy szukają dziadka



16 marca 2018       Moja Gazeta12 WSPOMNIENIA

ŻAGAŃ W latach 
70-tych piosenka 
turystyczna na 
dobre zagościła 
w Żaganiu. 
Z inicjatywy 
Speleoklubu 
„Bobry” 
w 1973 roku 
zorganizowano 
I Ogólnopolskie 
Spotkanie 
z Piosenką 
Turystyczną.

Inicjatorami Turystycznych 
Spotkań z Piosenką by-

li członkowie Klubu „Bo-
bry”- Mieczysław Stępień 
i Zbigniew Kowal. Koncer-
ty zespołów i  indywidual-
nych wykonawców odby-
wały się na terenie kąpieli-
ska miejskiego i gromadzi-
ły rzesze fanów piosenki tu-
rystycznej. Na scenie poja-
wiały się popularne kabare-
ty z zespoły takie jak wro-
cławska „Elita” czy „Wolna 
Grupa Bukowina”. Obec-
nie tradycje piosenki tury-
stycznej kontynuuje Sto-
warzyszenie Turystyczne 
„Szron”.

Jan Mazur

Żagańskie Spotkania 
z Piosenką Turystyczną

Zbigniew Kowal „Maluśki`, Naczelnik Miasta Wiesław Jurga i Mietek Stępień fot.Jan MazurWrocławski kabaret „Elita”. Jakże oni młodzi! fot.Jan Mazur

Na scenie Zbigniew Kowal i Mietek Stępień fot.Jan Mazur

Tłumy publiczności oklaskiwały wykonawców fot.Jan Mazur
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Na tak zwane 
prezentacje 
„cudownych” 
przedmiotów 
- garnków, 
kołder, urządzeń 
medycznych - 
zapraszani są przede 
wszystkim seniorzy. 
Ich łatwiej namówić 
do zakupu za kilka 
tysięcy złotych.
Wiele osób dało się nabrać na takie 
wyjątkowe okazje. Nabrać, ponie-
waż jak się okazuje, jedno z urzą-
dzeń do masażu za jedyne 3.500 
złotych, można kupić na serwisie 
aukcyjnym za... 350 zł. Identycz-
ne i tak samo „cudowne” w swoim 
działaniu. 

Pokazy są tak wyreżyserowa-
ne i prowadzone, że nie ma czasu na 
chłodną kalkulację, ani tym bardziej 
na sprawdzenie podobnych ofert na 
przykład w internecie. Osoby starsze 
z reguły nie są aż tak biegłe w posłu-
giwaniu się smartfonami i interne-
tem, żeby szybko znaleźć potrzeb-
ną informację, która mogłaby uchro-
nić przed niepotrzebnym zakupem. 
Dlatego też sprzedawcy skupili się 
na tej grupie wiekowej. 

Refleksja po czasie
Nawet jeśli damy się ponieść 
emocjom i kupimy jeden z ta-
kich produktów za kilka tysię-

cy złotych, to przede wszystkim 
trzeba się zastanowić, czy te-
go naprawdę potrzebujemy. Czy 
w o wiele tańszych garnkach nie 
da się ugotować równie smacz-
nej potrawy? Czy pod dziesięć 
razy tańszą kołdrą śpi nam się 
dziesięć razy gorzej? Oczywi-
ście, można kupić produkt do-
brej jakości, ale z reguły jego ce-

na jest bardzo mocno zawyżona. 
Jeśli sami mamy wątpli-

wości, czy zakup był faktycznie 
udany, to nie zwlekajmy i po-
rozmawiajmy z kimś z rodziny, 
z przyjacielem, sąsiadem. A na-
wet z wnuczkiem, który szybko 
znajdzie informacje w interne-
cie. Na szczęście można zrezy-
gnować z takiego zakupu. Zgod-

nie z przepisami jest na to 14 
dni. Jeśli ktoś nie wie, jak to zro-
bić, wystarczy zasięgnąć pora-
dy rzecznika konsumentów, któ-
ry urzęduje w starostwie powia-
towym w Żarach przy Al. Jana 
Pawła II 5. Warto zadzwonić pod 
numer telefonu 68 479 06 26.

Nie warto zwlekać, nie ma 
się też czego wstydzić. Do rzecz-

nika cały czas zgłaszają się oso-
by, które chcą zrezygnować z ta-
kiego zakupu. Wiele osób da-
ło się nabrać na sprytne sztucz-
ki marketingowe.

Zostaw dowód w domu
Często na takie pokazy przycią-
ga obietnica otrzymania czegoś 
za darmo. Sprzedawcy oferu-
ją jakiś prezent. Nawet nie ma-
jąc zamiaru niczego kupować, 
idziemy na pokaz właśnie po 
gratisy. Ale wtedy już może być 
różnie.

Chyba nikt nie wybie-
ra się na taką prezentację z za-
miarem zakupu. Gdyby tak by-
ło, to w portfelu znalazłoby się 
na przykład pięć tysięcy w go-
tówce. Jednak takich pieniędzy 
nikt ze sobą nie nosi - szczegól-
nie gdy mamy na myśli portfele 
emerytów. Jak zatem płacimy za 
takie drogie rzeczy? Otóż, wy-
starczy dowód osobisty i od ra-
zu na pokazie zaproponowa-
na zostanie umowa kredytowa. 
Ktoś nas przekona, że rata bę-
dzie niewielka, ale w ten sposób 
zapłacimy jeszcze więcej, bo 
bank udzielający kredytu rów-
nież zarabia na swoich prowi-
zjach. Jednak bez dowodu kre-
dytu nie weźmiemy i to może 
być ochroną przed pochopną de-
cyzją. Warto o tym pamiętać.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

REGION Proceder trwa od wielu lat

Bez dowodu osobistego nie weźmiemy kredytu podczas pokazu. To może uchronić przed nieprzemyślanymi zaku-
pami fot.Andrzej Buczyński

Wnuczku, zabierz babci dowód

Grzegorz Chmielewski, powiatowy 
rzecznik konsumentów w Żarach
- W przypadku osób starszych czasem 
o sukcesie sprzedawcy decyduje zwy-
czajne zainteresowanie i poświęcenie 
uwagi, wysłuchanie, często samotnej 
osoby czy dostarczenie jej produktu do 

mieszkania
. Seniorzy stoją na przegranej po-

zycji w konfrontacji z doświadczonym 
sprzedawcą.

Techniki marketingowe stosowa-
ne są już na etapie przygotowywania 
zaproszeń. Podstawowa metoda pole-
ga na ukryciu faktycznego celu spotka-
nia. Sprzedawcy organizują pielgrzymki 
lub atrakcyjne wycieczki do stosunkowo 
nieodległych miejsc, połączone z pre-
zentacją produktu. Jeśli nawet faktycz-
ny cel spotkania jest jawny, to stosuje 
się różnego rodzaju nagrody, np. drob-
ne upominki, które uruchamiają psycho-
logiczny mechanizm zwany regułą wza-
jemności. Najkrócej mówiąc - otrzy-
mując coś, zaczynamy odczuwać we-
wnętrzny przymus odwzajemnienia się 
osobie, która coś dla nas zrobiła.

Sprzedawcy używają innych wy-
szukanych technik manipulacyjnych, 
np. mechanizmu „tu i teraz”. Rzekoma 
promocja jest wtedy, kiedy klient zdecy-
duje się na zakup tylko w danej chwili. 
Sprzedawca dodatkowo stara się przed-
stawić produkt jako limitowany. Stwa-
rza się iluzję, że do sprzedaży w tej ce-

nie przeznaczona jest tylko bardzo mała 
liczba dóbr. Decyzję trzeba więc podjąć 
błyskawicznie.

Ponadto w trakcie samych prezen-
tacji sprzedawcy uruchamiają mecha-
nizm zaangażowania. Osoby uczestni-
czące proszone są o udział w odkurza-
niu, przygotowywaniu potraw, zachęca 
się je do degustacji. Po jakimś czasie po-
jawia się refleksja: Skoro już tak daleko 
to zaszło, musimy teraz kupić ten pro-
dukt. Coraz częściej do organizacji po-
kazów wykorzystuje się osoby cieszące 
się popularnością. Takim osobom ufamy 
i mamy poczucie, że sprzedaż sygnowa-
na jest nazwiskiem popularnego aktora 
lub komika.

Czasem padamy ofiarą własnej 
chciwości i dajemy się zwodzić ilu-
zjom marketingowców. Obiecujemy so-
bie, że już więcej nie damy się oszukać 
i będziemy mieć nauczkę na przyszłość. 
Wydaje mi się tylko, że klika tysięcy to 
dość droga cena za taką lekcję.Przed im-
pulsem zakupowym bardzo trudno jest 
się obronić. Na to, jak zachowamy się 
w trakcie prezentacji produktu, wpływa 
nie tylko nasza indywidualna odporność 

na „promocję”, w psychologii określana 
jako poziom samokontroli, ale też zasto-
sowane zabiegi marketingowe.Bywa, że 
emeryci po złych doświadczeniach obie-
cują sobie, że już nic nie kupią na po-
kazach. Jednak z ciekawości albo z chę-
ci otrzymania  prezentu idą na pokaz. 
A tam sprzedawcy podstawią innych 
klientów, którzy „spontanicznie” decy-
dują się na zakup. U zaproszonych za-
czyna działać mechanizm społecznego 
dowodu słuszności. Skoro inni decydu-
ją się na kupno, to znaczy, że to zacho-
wanie jest słuszne, a prezentowany pro-
dukt jest prawdziwą okazją. I kupują.Za-
wsze polecałbym przed większym zaku-
pem wykonać telefon do kogoś z rodzi-
ny z prośbą, by „chłodną głową” ocenił 
atrakcyjność oferty. Pamiętajmy rów-
nież, że konsumentom, którzy dokonali 
zakupu poza lokalem, przysługują spe-
cjalne prawa umożliwiające rozwiązanie 
umowy i zwrot zakupionego towaru bez 
podania przyczyny w ciągu 14 dni. Dla-
tego jeśli już kupiliśmy towar i mamy co 
do niego uzasadnione wątpliwości, nie 
wstydźmy się powiedzieć o tym rodzi-
nie i nie zwlekajmy ze zwrotem. 

Aby ograniczyć nieprawidło-
wości, Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów rozwa-
ża m.in.: wprowadzenie wy-
mogu zgłaszania pokazów do  
odpowiedniej instytucji, a tak-
że obowiązek wyraźnego in-
formowania zapraszanych kon-
sumentów o handlowym ce-

lu spotkania. Umowa byłaby  
automatycznie rozwiązywana, 
jeżeli pokaz nie zostałby zgło-
szony, obowiązki dotyczące ja-
snego informowania naru-
szone lub ceny byłyby rażąco  
zawyżone w stosunku do rynko-
wych. Urząd postuluje również 
zaostrzenie przepisów zwią-

zanych z umowami dotyczący-
mi usług medycznych. Obec-
ne przepisy nie są precyzyjne, 
więc nieuczciwi handlowcy za-
praszają seniorów na bezpłat-
ne badania, które służą wyłącz-
nie sprzedaży kosztownych pa-
kietów medycznych (żródło: 
UOKiK)

 fot.Andrzej Buczyński
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ŻARY Młode 
pokolenie można 
wychować 
w poczuciu dumy 
z miejsca, w którym 
się mieszka. Do tego 
potrzebna jest pasja 
i zaangażowanie.
Stanisław Rudnicki jest emeryto-
wanym nauczycielem. Uczył hi-
storii, geografii i wiedzy o spo-
łeczeństwie. Jego podopieczni 
biorą czynny udział w ogólno-
polskich konkursach PTTK „Po-
znajemy Ojcowiznę” od 26 lat. 
Z sukcesami na szczeblu woje-
wódzkim i centralnym. 

Współpracuje od począt-
ku powstania ze szkołą katolic-
ką w Żarach. Prowadzi koło re-
gionalne. Spotykają się dwa ra-
zy w tygodniu, we wtorki i środy. 
W pierwszej części roku szkolne-
go przygotowują się do różnych 
konkursów krajoznawczych, a w 
drugiej połowie roku szkolnego 
oglądają różne filmy o tematy-
ce związanej z miastem i regio-
nem. Jak tylko zrobi się cieplej, 
to wszyscy ruszają na wycieczki 
krajoznawcze po mieście.

- Pragnę zaszczepić w dzie-
ciach umiłowanie małej ojczy-
zny i poczucie dumy z miejsca, 
w którym się mieszka - tłumaczy 

Stanisław Rudnicki. - Związa-
nie z miejscem zamieszkania, jest 
trudne na Ziemiach Zachodnich, 
ze względów historycznych. Na-
si mieszkańcy przybyli tu z wie-
lu stron Polski i świata - dodaje.

Stanisław Rudnicki podkre-
śla, że mało kto wie, że jak grają 
hejnał w Krakowie, to znaczy że 
słońce jest w zenicie nad Żarami, 
bo u nas przechodzi 15. południk, 
wg którego mierzony jest czas 
środkowoeuropejski. Regionali-
sta zwraca też uwagę na fakt, że 
w Żarach mieszka jedna tysięczna 
mieszkańców całej Polski. 

Paweł Skrzypczyński

Zaszczepić umiłowanie 
małej ojczyzny

Wycieczki krajoznawcze po mieście służą zdobywaniu wiedzy o miejscu, 
w którym się mieszka. To służy budowaniu tożsamości fot.Halina Gola

Stanisław Rudnicki pracuje z młodzieżą od lat fot.Halina Gola

ŻARY Dzielnicowi z żarskiej 
komendy podczas 
spotkań z młodzieżą 
rozmawiają na temat 
zagrożeń wynikających 
z nierozważnego 
korzystania z serwisów 
społecznościowych.
Podczas spotkań z młodzieżą z żarskich 
szkół dzielnicowi rozmawiają o konse-
kwencjach wysyłania i publikowania „od-
ważnych” zdjęć, przyjmowanie do grona 
„znajomych” osób bliżej nieznanych, nie-
wylogowanie się z konta po zakończeniu 
użytkowania serwisu, udostępniania haseł 
i loginów innym. Policjanci mówią także 
o zjawisku tzw. cyberprzemocy oraz odpo-
wiedzialności prawnej nieletnich. Młodzi 
ludzie często nie zdają sobie sprawy z kon-
sekwencji swoich czynów, za które mogą 
odpowiadać prawnie. 

- Udzielając się w tego typu mediach 
należy pamiętać o przestrzeganiu prawa. 
Obraźliwe komentarze w internecie mogą 
wyczerpywać znamiona przestępstw m.in. 

groźby karalnej - art. 190 kodeksu karne-
go, zniesławienia – art. 212 kk, znieważe-
nia osoby – art. 216 kk. Karana jest także 
mowa nienawiści – art. 256 i 257 kk. - tłu-
maczy podkom. Aneta Berestecka, oficer 
prasowy KPP w Żarach. PAS

Z młodzieżą o bezpieczeństwie w sieci

Dzielnicowa sierż. Żaneta Migas zajęcia o cyberprzestępczości przeprowadza w formie warsz-
tatów, w których młodzież uczestniczy bardzo aktywnie. Uczniowie tworzą prace plastyczne, 
które zawierają zbiór zasad obowiązujących w sieci tzw.”netykietę” fot.KPP Żary

Pamiętaj!
Zanim zamieścisz coś w sieci zasta-
nów się dwa razy- zdjęcia lub filmy 
z twoim udziałem mogą narazić cię 
na przykre komentarze ze strony in-
nych

Nie pisz o kimś tego, czego nie 
powiedziałbyś mu w twarz

Bierz odpowiedzialność za 
swoje komentarze w sieci

W sytuacji zagrożenia szu-
kaj pomocy u zaufanych osób do-
rosłych. Możesz także skorzystać 
z pomocy konsultantów Helpline.
org.pl- online na stronie: www.hel-
pline.org.pl lub pod bezpłatnym nu-
merem telefonu 800 100 100.
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ŻARY W urzędzie 
miejskim przez 
dwa dni trwało 
szkolenie 
na temat 
narkotyków 
i dopalaczy.

Szkolenie dotyczyło profi-
laktyki antynarkotykowej 
i antydopalaczowej. Skie-
rowane było do wszyst-
kich podmiotów w mie-
ście, które zajmują się 
i mają styczność z proble-
matyką uzależnień. Stąd 
na sali obecni byli poli-
cjanci, czy strażnicy miej-
scy, ale także dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, peda-
godzy, kuratorzy sądowi, 
czy pracownicy socjalni 
- przedstawiciele środo-
wisk, które mają kontakty 
z ludźmi młodymi, a więc 
potencjalnymi odbiorcami 
i użytkownikami, czy to 
klasycznych narkotyków, 
czy to nowych substancji 
psychoaktywnych. 

Szkolenie poprowa-
dził Robert Bretner, funk-
cjonariusz Policji w Wy-
dziale Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej w Kra-
kowie. ekspert w dziedzi-
nie narkotyków, konsul-
tant MSWIA. 

- Dopalaczy jest co-
raz więcej. To leży w inte-
resie tych grup, które chcą 
na tym robić biznes. Dążą 
do tego, żeby jak najwięk-
sza ilość nowych substancji 
wchodziła na rynek. Naszą 
rolą jest temu przeciwdzia-
łać, dlatego konferencja 
służyła przybliżeniu tema-

tyki używania narkotyków 
- tłumaczy Robert Bretner. 
- Chodzi o to, żeby uczest-
nicy szkolenia mieli co naj-
mniej podstawową wiedzę 
w zakresie rozpoznawania 
i reagowania wobec osób, 
które użyły takich substan-
cji - dodaje. 

Zadowolenia z moż-

liwości przeprowadzenia 
szkolenia nie ukrywa Zofia 
Szarejko-Michalska, szefo-
wa Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych, która czu-
wała nad przebiegiem dwu-
dniowego spotkania. 

- Spektrum osób, któ-
re otrzymały informacje 

jest bardzo szerokie. Cie-
szymy się, bo z rozmów 
z uczestnikami wynika, że 
wiele się dowiedzieli. Ry-
nek narkotyków i dopala-
czy nieustannie się zmie-
nia, więc ciągłe poszerza-
nie wiedzy jest potrzebne - 
tłumaczy szefowa MKRPA.

Przeszkolonych zo-

stało ponad dziewięćdzie-
siąt osób. Spotkanie zorga-
nizowali pracownicy Wy-
działu Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego i Miej-
skiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych w Żarach.

Paweł Skrzypczyński

Narkotyki i dopalacze

Szkoleń na temat narkotyków nigdy za wiele, tam bardziej, że ciągle pojawiają się nowe, coraz groźniejsze substancje fot.Paweł Skrzypczyński

ŻARY Miłośnicy 
dobrej kuchni 
i regionaliści mogą 
już zacierać ręce. Na 
rynku pojawiła się 
książka o kulinariach 
regionu, w którym 
mieszkamy.

Książkę pt. „Dziedzictwo kuli-
narne pogranicza Śląsko – Łu-
życkiego” autorstwa Barbary 
Jakimowicz – Klein przygoto-
wały i wydały: Muzeum w Ża-
rach i Oficyna Wydawnicza 
„Dekorgraf” z Żagania. 

- Oddajemy do rąk czytel-
ników pierwszą publikację do-
tyczącą kulinarnych przepisów 
pogranicza śląsko - łużyckie-
go. Autorka jest znaną i cenio-

ną w środowisku wrocławskim 
znawczynią kuchni regional-
nych naszego kraju, która napi-
sała kilka pozycji o tej tematyce 
- podkreśla Jacek Jakubiak, dy-
rektor Muzeum Pogranicza Ślą-
sko-Łużyckiego.

Książka liczy 240 stron 
i jest bogato ilustrowana foto-
grafiami potraw, miejsc i bu-
dowli z zakresu szeroko rozu-
mianej etnografii regionu. Wy-
dana jest w formacie A4 w opra-
wie twardej, szyta, na papie-
rze kredowym z indeksem po-
traw występujących w tekstach. 
Na tylnej okładce publikacji 
zamieszczone są herby miej-
scowości powiatów, żarskiego 
symbolizującego Łużyce i ża-
gańskiego – Śląsk. Poszczegól-
ne rozdziały prezentują kuchnie 

regionów i narodów, które stwo-
rzyły dzisiejsze „lubuskie kli-
maty”: Serbołużyczan, Kreso-
wiaków i ich regionów, Góra-
li Czadeckich, Greków, Żydów, 
Ukraińców, Łemków, Bojków 
i mieszkańców Bośni i Herce-
gowiny oraz terenów współcze-
snej Polski. Przepisy uzupeł-
nione są ogólnymi informacja-
mi historycznymi, etnograficz-
nymi i geograficznymi dotyczą-
cymi wybranych miejsc i regio-
nów. W publikacji znajdziemy 
przepisy proste, łatwe i tanie, 
ale także pracochłonne oraz luk-
susowe. Przepisy na dania co-
dzienne oraz na specjalne oka-
zje, święta i uroczystości. 

Książkę w cenie 55 zło-
tych można kupić w żarskim 
Muzeum. PAS

Fascynujące kulinaria 
pogranicza

fot.nadesłane



16 marca 2018       Moja Gazeta16 AKTUALNOŚCI

W mieście od lat 
stoją budynki, 
które kiedyś były 
wizytówkami 
miasta, a dzisiaj 
stały się ruinami. 
Zapowiadane 
inwestycje 
i remonty 
pozostały na 
razie w sferach 
planów.
Od lat na remonty i przebudo-
wę czeka obiekt dawnej De-
kory, budynek nazywany po-
tocznie „Kremlem”, czy teren 
z obiektami byłej Wełny przy 

ul. Podwale.
„Kreml” został sprze-

dany przez Starostwo Powia-
towe właścicielowi jednego 
z żarskich marketów. Praw-
dopodobnie w obiekcie po-
wstaną mieszkania. Na razie 
o tym się tylko mówi, konkre-
tów jednak jak nie było, tak 
nie ma.

Na terenie byłej Weł-
ny miała powstać galeria han-
dlowa. Właściciel był nawet 
zwalniany przez władze mia-
sta z podatków od nierucho-
mości. Nic to jednak nie dało. 
Ruiny straszą nadal. tak jest od 
lat. Kolejny właściciel obiektu 
zrezygnował z budowy dwu-

piętrowej galerii. W planach 
jest budowa obiektu, w któ-
rym na parterze funkcjonował-
by handel, a na piętrach były-
by mieszkania. Radni nawet 
w tym celu uchwalili zmianę 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego. I w tym przy-
padku wszystko na razie skoń-
czyło się na planach. Ruina jak 
straszyła, tak straszy.

Pożar w Dekorze
Tragiczną historię ma żarska 
Dekora. 20 listopada 2011 r. 
na terenie dawnej fabryki tka-
nin dekoracyjnych wybuchł 
wielki pożar. Strażacy na próż-
no walczyli z szybko rozprze-

ŻARY Co dalej z tymi obiektami. Czy będa kiedyś wyremontowane

Budynek byłej Dekory straszy od lat w ścisłym centrum miasta fot.Halina Gola

Willa Frenzla przy pl. Inwalidów jest sukcesywnie remontowana fot.Halina Gola

Czekają od lat. 
Na razie straszą
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W tzw. „Kremlu” od wielu lat nic się nie dzieje fot.Halina Gola

Po dawnej Wełnie przy ul. Podwale zostały tylko gruzy i straszący pustką budynek fot.Halina Gola

strzeniającym się ogniem. Nic nie 
nie mogli zrobić. Do dziś nie wiado-
mo, co było przyczyną pożaru. Po-
dobno mieli go zaprószyć buszujący 
w poszukiwaniu metalowych elemen-
tów tzw. złomiarze. Pojawiły się róż-
ne spekulacje i plotki, że niby to pożar 
nie był dziełem przypadku. Śledztwo 
zostało szybko umorzone. Zabytkowe 
hale zostały wyburzone. Na gruzach 
w ciągu ok. dziewięciu miesięcy wy-
budowany został hipermarket. 

Najbardziej charakterystyczny 
obiekt dawnej Dekory, długi piętro-

wy budynek, na razie straszy. Miał 
w tym miejscu powstać obiekt han-
dlowy, ale protesty wnieśli właści-
ciele pobliskiego marketu. Poszło 
ponoć o miejsca do parkowania. 

Jakby nie patrzeć, to od lat nic 
się tam nie dzieje, oprócz co jakiś 
czas pojawiających się informacjach 
o planach. 

Pozytywne działanie
Chlubnym wyjątkiem jest willa 
Frenzla, budynek, w którym mie-
ściła się kiedyś szkoła podstawowa 

nr 6. Poznański przedsiębiorca dzia-
łający w branży handlu nierucho-
mościami cały czas prowadzi tam 
prace remontowe. Wymienił dach 
i stropy, wstawił stolarkę okienną. 
Już myśli o schodach zewnętrznych 
i elewacji. Stara się pozyskiwać 
środki ministerialne, współpracu-
je z miejscowym samorządem, sam 
inwestuje własne pieniądze.

Do tematu obiektów będzie-
my wracać na naszych łamach.

Paweł Skrzypczyński
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LUBSKO  
W Urzędzie 
Miejskim 
w Lubsku 
przeprowadzono 
gminne 
eliminacje 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej 
„Młodzież 
Zapobiega 
Pożarom”.
W konkursie udział wzięło 
37 uczniów ze szkół pod-
stawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjal-
nych. Dwa pierwsze miej-
sca w każdej grupie wieko-
wej kwalifikują do elimi-
nacji na szczeblu powiato-
wym. Wiedzę i przygoto-
wanie do turnieju ocenia-
li: kpt. Mariusz Morawski, 
Jan Nikrewicz, Beata Ko-
walska, Kornelia Opuszko 
i Tadeusz Dziedziński. Or-
ganizatorami lubskiego eta-
pu turnieju byli burmistrz 
Lubska i Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 

RP w Lubsku.
Najlepsi otrzymali 

puchary i nagrody rzeczo-
we, a wszyscy uczestnicy 
dyplomy oraz upominki.

Wyniki turnieju:
I grupa wiekowa (szkoły 
podstawowe do klasy VI)
I miejsce – Maja Podgórska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Lubsku,
II miejsce – Paweł Woj-
ciechowski z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Mierkowie,
III miejsce – Michał Opusz-

ko z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Mierkowie.
Opiekunowie: Dariusz Zu-
bowicz i Monika Szombier-
ska. 
II grupa wiekowa (szkoły 
podstawowe kl. VII i gim-
nazja kl. II-III)
I miejsce – Maciej Buczek 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku,
II miejsce – Lidia Milcza-
nowska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Lubsku,
III miejsce – Amelia Wit-
czak z Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej w Lubsku.

Opiekunowie: Małgorzata 
Snopkiewicz, Dariusz Zu-
bowicz i Renata Tetera.
III grupa wiekowa (szkoły 
ponadgimnazjalne)
I miejsce – Maciej Gałan 
z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lubsku,
II miejsce – Adrian Brzeziń-
ski z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Lubsku,
III miejsce – Julia Momot 
z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicz-
nych w Lubsku.
Opiekunowie: Renata Tetera 
i Krzysztof Sowiński. ATB

Bardzo przydatna wiedza

Uczniowie rywalizowali w trzech grupach wiekowych fot.lubsko.pl

ŻARY Szkoła Podstawowa nr 2 obchodzi-
ła Ogólnopolski Dzień Matematyki. Nie 
tylko nauczyciele matematyki przekonu-
ją, że Dzień Matematyki kierowany jest do 
wszystkich. Również tych, którzy nie lubią 

matematyki. Tłumaczą, że rozwiązywanie 
zadań ma sprawić przyjemność, a nie być 
kolejnym testem. Wypada wierzyć i zachę-
cać, bo umiejętności matematyczne przy-
dają się w życiu. PAS

Matematyka jest 
przecież przyjemna

fot.SP2

GMINA ŻARY Leszek Mrożek, Wójt 
Gminy Żary zaprosił wszystkich sołty-
sów, aby podziękować im za ciężka pracę. 
Okazją do podziękowań był obchodzony  
11 marca Dzień Sołtysa. 

Wójt wyraził wdzięczność i szacu-
nek za wszelkie starania sołtysów na rzecz 

poprawy i rozwoju miejscowości, w któ-
rych sprawują swoje funkcje. To sołtysi są 
pierwszymi osobami do których przycho-
dzą mieszkańcy z wszelkimi problemami. 
To dzięki ich zaangażowaniu i pracy moż-
liwa jest realizacja wielu przedsięwzięć na 
terenie wsi. PAS

Ciężka praca 
sołtysów

fot.UG Żary

Puchary i nagrody dla najlepszych fot.lubsko.pl
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Miejskie igrzyska piłki ręcznej
PIŁKA RĘCZNA Zakończono 
Mistrzostwa Żar w mini piłce 
ręcznej dziewcząt oraz piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców.

W Igrzyskach Dzieci - mini piłce ręcznej dziewcząt - zło-
te medale wywalczyły zawodniczki ze Szkoły Podstawowej  
Nr 8, srebrne medale otrzymały reprezentantki Szkoły Podsta-
wowej Nr 3, a brązowe medale przypadły dziewczętom z Ze-
społu Szkół w Kunicach.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - piłce ręcznej dziew-
cząt - pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Katolickiej Szko-
ły Podstawowej, drugie miejsce zajęły zawodniczki z Zespołu 
Szkół w Kunicach, a na trzecim miejscu uplasowały się dziew-
częta z Szkoły Podstawowej Nr 3. 

W tych samych rozgrywkach, w kategorii chłopców, 
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół w Kuni-
cach, a drugie miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 8. BK

Pływali całą noc
PŁYWANIE V Ogólnopolski 
Nocny Maraton 
Pływacki Otyliada 2018 
przeprowadzono - jak sama 
nazwa wskazuje - w nocy 
z 10 na 11 marca. Impreza 
odbywała się na 42 basenach 
w całej Polsce. Świetne 
rezultaty uzyskali pływacy 
na żarskim „Wodniku”.

Najwytrwalsi pływali od godz. 18 do 6 rano.  
W tym roku najlepszy wynik w Żarach osiągnę-
ła Agata Pawłowska, która przepłynęła dystans 
38.350 metrów, zajmując tym samym trzecie 
miejsce w Polsce. Tuż za nią w Żarach, a na pią-
tym miejscu w Polsce uplasował się Tomasz Szy-
manowski z wynikiem 38,1 km. Trzecie miejsce 
zajął Bohdan Bednarczyk, który przepłynął 30 
km i tym samym był trzydziesty w klasyfikacji 
ogólnopolskiej. 

Na starcie żarskiego maratonu stanęło 
48 zawodników i zawodniczek. Najmłodszą 
była sześcioletnia Lena Jersak, zaś najstarszym 
uczestnikiem Otyliady - 53-letni Bohdan Bed-
narczyk.  ATB Pierwsza trójka żarskiej Otyliady z medalami i dyplomami  fot. nadesłane

Najmłodsi uczestnicy - Lena Jersak i Bartłomiej Kołat fot. nadesłaneAgata Pawłowska, pierwsza w Żarach i trzecia w Polsce fot. nadesłane

Radość zwycięzców i medale do sportowej kolekcji fot. nadesłane



16 marca 2018       Moja Gazeta20 SPORT

Europejska koszykówka
zagościła w Żarach
Przez cztery 
dni w Żarach 
rozgrywane 
były mecze 
koszykówki 
w ramach 
europejskiej ligi 
EYBL w kategorii 
U17. Chromik, 
jako gospodarz, 
zachował się 
gościnnie - dwa 
mecze do przodu 
i dwa do tyłu. 

Pierwsze rozgrywki tego tur-
nieju zorganizowano w poło-
wie stycznia w Budapeszcie. 
W ubiegły weekend w Żarach 
można było obejrzeć sze-

reg ciekawych i emocjonują-
cych meczy w wykonaniu ko-
szykarzy z Finlandii, Hiszpa-
nii, Czech, Węgier, Macedo-
nii, Słowacji, Holandii, An-
glii i oczywiście gospodarzy 
tej edycji ligowych spotkań - 
żarskiego Chromika. 

Bilans meczowy Chro-
mika jest identyczny, jak  
w poprzednim turnieju w Bu-
dapeszcie - dwa zwycięstwa  
i dwie porażki. Tym razem 
żarska drużyna uległa KK Fe-
niks 2010 z Macedonii oraz 
BC MuKi z Finlandii. Żar-
scy koszykarze byli natomiast 
lepsi w starciu z angielskim 
London United i węgierskim 
BC Megyeri Tigers. W stycz-
niowych spotkaniach Chro-
mik wygrał z holenderskim 

zespołem Emmen Eagles  
i czeskim UKS Prague. Nie 
udało się natomiast sprostać 
słowackiej reprezentacji BK 
Junior Komarno i hiszpań-
skiej Spanish BA C.B. Ciu-
dad De Mostoles z Madrytu.

Po dwóch edycjach 
rozgrywek na czele tabeli są 
Finowie, przed Hiszpanami 
i Czechami.

Chromik pokazał, jak 
powinno się organizować ko-
szykarskie turnieje. W opi-
nii wielu osób, inne kraje mo-
gą się od nas uczyć. Logistyka 
i cała oprawa turnieju stała na 
wysokim poziomie. I bardzo 
dobrze, bo pozytywne opinie 
o koszykarskich Żarach pójdą 
dalej w świat.

Andrzej Buczyński

Hiszpanom w Żarach nikt nie podskoczył fot. Andrzej BuczyńskiNajwięcej kibiców na meczach Chromika fot. Andrzej Buczyński

Walka do końca i przegrane, których nie trzeba się wstydzić. A wygrane w pięknym stylu. Chromik nie awansował wprawdzie do finału, ale zaprezentował dobrą koszykówkę  fot. Andrzej Buczyński
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Wyniki spotkań rozegranych w Żarach
UKS Chromik Zary – London United  90 : 49 - MVP: Adam Forysiuk
Emmen Eagles – BK Junior Komarno 62:69 - MVP: Patrik Kohut
KK Feniks 2010 – Spanish BA C.B. Ciudad De Mostoles 75:99 - MVP: David Tarifa Villa
USK Prague – BC MuKi 81:60 - MVP: Mathias Machalek
London United – Emmen Eagles 71:74 - MVP: Kane Henderson
UKS Chromik Żary – KK Feniks 2010 54:65 - MVP: Viktor Isajloski
BC MuKi – BK Junior Komarno 93:58 - MVP: Teemu Suokas
BC Megyeri Tigers – Spanish BA C.B. Ciudad De Mostoles 46:83 - MVP: Christ Zacharia Sanka
London United – USK Prague 51:116 - MVP: Jakub Skvaril
KK Feniks 2010 – Emmen Eagles 87:72 - MVP: Ljubisa Dimitrovski
BK Junior Komarno – London United 92:73 - MVP: Dominik Reken
UKS Chromik Żary - BC MuKi 57:68 - MVP: Touko Tainamo
USK Prague – BC Megyeri Tigers 77:38 - MVP: David Bohm
Spanish BA C.B. Ciudad De Mostoles – Emmen Eagles 83:61 - MVP: Abdou Manneh
BK Junior Komarno – KK Feniks 2010 54:64 - MVP: Nikola Kacarski
BC MuKi – BC Megyeri Tigers 74:40 - MVP: Atte Vuoristo
Spanish BA C.B. Ciudad De Mostoles – USK Prague 63:60 - MVP: Abdou Manneh
BC Megyeri Tigers – UKS Chromik Żary 56:57 - MVP: Kacper Porada

Kacper Porada w gronie najlepszych zawodników turnieju fot. Andrzej Buczyński

Koszykarze Chromika ze zdziwieniem obserwowali poczynania Anglików fot. Andrzej BuczyńskiJedenastopunktowa przewaga nad Chromikiem nie przyszła Macedończykom zbyt łatwo
fot. Andrzej Buczyński

Finlandia - lider rozgrywek - pokonała Polskę wynikiem 68:57  
fot. Andrzej Buczyński

Hiszpanie będą dobrze wspominać swoje mecze w Żarach. Nie przegrali tu ani jednego spotkania fot. Andrzej Buczyński
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Na koszykarskich 
parkietach

Dolnośląsko - Lubuska liga młodzików
UKS Chromik Żary - WKK Wrocław 54:112
W meczu na własnej hali rocznik 2005 uległ aktu-
alnemu liderowi tabeli WKK Wrocław .
Mecz zaczął się bardzo pozytywnie, chłopcy nie da-
li odskoczyć przeciwnikom i pierwsze 5 minut gra-
li bardzo dobrze . Potem z minuty na minutę WKK 
powiększało swoją przewagę. Większość rzutów  
z dystansu była kompletnie nieudana i daleka od 
celu. Przewaga na tablicach była po stronie go-
ści, którzy dobijali większość swoich niecelnych 
rzutów.

11.03.2018 Zielona Góra
W rozgrywkach LZKosz zadebiutował rocznik 
2007 i młodsi. Trenerem jest Pawła Komza. 

Chromik rozegrał dwa mecze na obiekcie 
Green Star Zielona Góra. Niestety oba spotkania 
zakończyły się porażką - 36:6 z gospodarzem tur-
nieju oraz 43:12 z drużyną Zastalu.

Dolnośląsko-Lubuska liga młodzików
Ks Sudety Jelenia Góra-UKS Chromik Żary 113:89
Dobry mecz mają na koncie koszykarze rocznika 
2005. Wprawdzie wynik meczu jest niekorzystny, 
ale trzeba wziąć pod uwagę, że zawodnicy z Jele-
niej Góry byli o rok starsi i przeważali warunkami 
fizycznymi. Drużyna z Żar zaliczyła w tym meczu 
osiem rzutów za 3 punkty i jest to jak do tej po-
ry rekord. 

ATB (źródło: Chromik)

fot. Chromik Żary

fot. Chromik Żary

fot. Chromik Żary

Budowlani strzelili 
Carinie gola
PIŁKA NOŻNA 
Sezon wiosenny 
miał już ruszyć, 
a tymczasem 
to sama wiosna 
pokrzyżowała 
plany piłkarzom. 
Zima trzyma i 
póki co, terminy 
spotkań ligowych 
cały czas są 
przesuwane. 
Drużyny 
sprawdzają formę 
na sparingowych 
murawach 
ze sztuczną 
nawierzchnią. 

Na żarskim „okrąglaku”  
z liderem tabeli klasy okręgo-

wej - Cariną Gubin, spotkała 
się reprezentacja czwartoli-
gowych Budowlanych z Lub-
ska. Piłkarze z Lubska będą  
w tym sezonie bronić się 
przed spadkiem. Po rundzie 
jesiennej zajmują przedostat-
nie miejsce w tabeli. 

Carina z kolei całą je-
sień mocno pracowała nad 
pozycją lidera okręgówki  
i to zadanie wykonała w stu 
procentach. Po ostatnim me-
czu przed przerwą zimową 
mieli trzy punkty przewagi 
nad Promieniem i Amatorem 
Bobrowniki. Carina przystę-
puje do wiosennych spotkań 
w nieco słabszym składzie. 
Ciekawe, czy skorzystają na 
tym pozostali pretendenci do 
awansu. Czas pokaże.

Budowlani zwyciężyli 
z Cariną wynikiem 1:0.  ATB Ostatnie sprawdziany przed sezonem fot. Andrzej Buczyński

Sparing Żaranek

PIŁKA NOŻNA Podopieczne Roberta Dziadula rozegrały na żarskim boisku mecz kontrolny z piłkarkami  KU AZS UAM Poznań. 
Spotkanie zakończyło się niekorzystnym dla Promienia wynikiem 2:6. Bramki dla miejscowych zdobyły Patrycja Gancarz  
i Klaudia Nowak fot. Andrzej Buczyński

Niebawem piłkarze zaczną walczyć o ligowe punkty fot. Andrzej Buczyński
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SPRZEDAM

 ▶ Sprzedam klatkę dla gryzonia, 
stolik pod RTV, szafka na buty, 
uchwyt ścienny na telewizor 40 - 55 
cali. Tel. 53 052 10 33

 ▶ Sprzedam umywalkę, Torebkę 
Louis Vitton, słuchawki dr Beata 
drzwi monster, kserokopiarka. Tel. 
53 052 10 33

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. Tel. 
699 932 056

 ▶ Rowery, damka męski, kolarzów-
ki, młodzieżowe od 40 zł do 120 
zł.Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel.  
668921509 

 ▶ Monety, banknoty.Żary, ul. Gór-
nośląska 1/4a Tel. 668921509 

 ▶ Bagnety niemieckie, francuskie, 
odznaczenia niemieckie do 1945 
r.Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
668921509

 ▶ Koperty okolicznościowe polskie 
i DDR ze stemplami okolicznościo-
wymi i znaczki.Żary, ul. Górnośląska 
1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Kanapa skórzana antyk, fotel 
skórzany duży, komoda.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Znaczki polskie, niemieckie, ro-
syjskie, przedwojenne i powojenne, 
znaczki dojcze- rajch.Żary, ul. Gór-
nośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Ława szklana duża z podstawą 
ładną kobiety.Żary, ul. Górnośląska 
1/4a Tel. 668921509

 ▶ Wersalka rozkładana.Żary, ul. 
Górnośląska 1/4a  Tel. 668921509

 ▶ Zegar z mosiądzu, obudowa z 
mosiądzu, sztućce posrebrzane.
Żary, ul. Górnośląska 1/4a  Tel. 
.668921509

 ▶ Sprzedam Magiel drewniany kpl. 
sprawny duża ilość przedmiotów 
z porcelany, polskie i zagraniczne 
monety z PRL-u oraz medale i od-
znaczenia, dwa zegary wiszące. Tel.  
793896405

 ▶ Sprzedam - Szafa dwudrzwio-
wa metalowa,przedmioty z por-
celany różne, żyrandole oraz inne 
przedmioty, kolekcjonerskie. Tel. 
693896405

 ▶ Sprzedam - Magiel drewniany 
sprawny, maszyna do pisania ja-
ko antyki, bogaty zbiór znaczków 
kolekcjonerskich w klaserach. Tel. 
693896405

 ▶ Sprzedam - Działki budowlane w 
Grabiku 13-15 ar, warunki zabudo-
wy, media, atrakcyjna lokalizacja, 
sprzedam. Tel. 662246173

 ▶ Sprzedam - komplet mebli Swa-
rzędz stołowy, wysoki połysk oraz 
stół dębowy, rozsuwany i 8 krzeseł, 
bogato zdobiony. Tel.  793896405 

 ▶ Sprzedam - Używane pralki zam-
rażarkę, lodówkę, zmywarkę. Gwa-
rancja 6 miesięcy. Tel.662267318 
Tel. 662267318

 ▶ Sprzedam - Futro krótkie z li-
sa srebrnego oraz krótkie jasne z 
nutrii, kozuch męski i dwie kamizel-
ki.  Tel. 793896405

 ▶ Sprzedam - Stół do pingponga 
kupiony w Polsce, bdb, szafa me-
talowa dwudrzwiowa ubraniowa 
oraz szafa ubraniowa trzydrzwio-
wa, rozsuwana, meble dziecięce, 
obuwie chłopięce.   Tel. 793896405

 ▶ Pralki BOSCH Simens od 250 zł, 
zamrażarki. Możliwy transport. 
Gwarancja. Tel. 606 753 772

 ▶ Sprzedam opony letnie do Suzuki 
Alto 155+65+13 z felgami po przeb 
500 km 200 zł  Tel. 662 447 216

 ▶ Sprzedam komplet wypoczynko-
wy 3+1+1. Uszkodzona tapicerka, 
cena do negocjacji. Tel. 505 359 267

 ▶ Mieszkanie 80.7 m2 w Żarach 
,blisko centrum miasta.  Tel. 697 
440 262

 ▶ Sprzedam tanio Magiel elek-
tryczny, pralkę Whirlpool 6 kg, szaf-
kę do pokoju/ubrania i buty. Tel. 
601 815 849

 ▶ Sprzedam Audi A6 C5 98/99 
kombi 2.4 automat. Klima elektryka 
stan dobry, cena 6.900 zł Tel. 697 
846 739

 ▶ Sprzedam rower damka stan do-
bry 80 zł Tel. 697 846 739

 ▶ Sprzedam podkład do twarzy 
Diorskin Forever kolor 020 Light Be-
ige.  Tel. 602 233 407

 ▶ Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie ,stan bardzo dobry. 
Cena do negocjacji - 19900 zł Tel. 
603420045

KUPIĘ

 ▶ Kupię poroża Jeleni. Tel. 783 979 
997

 ▶ Kupię monety i banknoty nie-
chodliwe z Polski i Niemiec, inne 
kolekcjonerskie oraz srebrne, złote 
oraz 2 złotówki od 1995 roku. Tel. 
602 128 246

 ▶ Skupuję różne przedmioty kolek-
cjonerskie, im starsze tym lepsze, 
wojskowe, monety, banknoty, ze-
gary. Tel. 602 128 246

 ▶ Kupię monety i banknoty nie-
obiegowe z polski i Niemiec oraz 
kolekcjonerskie srebrne, złote i uni-
katowe. Tel. 602 128 246

 ▶ Kupię butlę propan-butan 11 kg 
do kuchenki gazowej. Polską lub 
Niemiecką.  Tel.  68 470 35 61

MOTORYZACJA

 ▶ Toyota Avensis rok produk-
cji:2003 , pojemność: 1600 benzyna 
+ instalacja gazowa, klimatyzacja, 
alu felgi… Tel. 602 738 351

 ▶ Ford KA rok produkcji 2000 , po-
jemność: 1000 benzyna ,klimaty-
zacja, stan bardzo dobry  Tel. 602 
738 351

 ▶ Audi A6 rok produkcji 2008 Lift, 
pojemność: 2700 TDI moc:190 koni 
, klima-tronik , ksenon, ledy , nawi-
gacja ,grzane fotele… - sprzedam   
Tel. 602 738 351

 ▶  Polerowanie lamp i reflektorów, 
Żary. Tel. 888311852

 ▶ Mercedes ML 270 Diesel, 2004r, 
tanio sprzedam. Tel. 602 198 825

 ▶ Sprzedam Hondę Mago. Rok - 
1999, benzyna Tel. 602 198 825

 ▶ SPRZEDAM, MOTORYZACJA: Re-
nault Scenic rok 1999, 1.6, 16v,  Tel. 
792-718-741

 ▶ Sprzedam. Opel Vivaro 2008 r 2.5 
tdci klimatyzacja, czerwony stan b. 
dobry, cena 15 900 zł Tel. 697 846 
739

 ▶ Sprzedam Audi A6 C5 98/99 2.4 
automat. Klima elektryka stan do-
bry. Cena - 6900 Tel. 697 846 739

 ▶ Sprzedam Fiata PUNTO rok 2014 
przebieg 42000 cena 21000 zł Tel. 
886 184 798

 ▶ Sprzedam - PEUGEOT 308 
1598cm3 ,benzyna ,rok produkcji 
2010 ,bezwypadkowy ,kupiony w 
polskim salonie ,stan bardzo dobry. 
Cena do negocjacji - 19900 zł   Tel. 
603420045

 ▶ Jasień sprzedam motor Honda 
nie debile 650 rok, 2001 przebieg 
43 tys. Moc 56 kw. Tel. 691 409 833

PRACA

 ▶ Anteny satelitarne i naziemne 
DVB - T montaż, ustawienie, napra-
wa, dojazd gratis. Tel. 501 987 666

 ▶ Profesjonalne czyszczenie dy-
wanów i wykładzin, tapicerek me-
blowej i samochodowej, w domu 
klienta. Tel. 694 632 348

 ▶ Serwis naprawa pralek AGD 
zmywarek, elektronarzędzi. Wy-
pożyczalnia sprzętu ogrodowego 
i budowlanego. Szybko tanio i so-
lidnie. Dojazd do klienta. EL Dom 
Żagań okolice. Tel. 503 115 269

 ▶ Hydraulik, woda, kanalizacja, 
biały montaż, CO, montaż piecy w 
różnych systemach oraz usuwanie 
usterek. Tel. 880 469 027

 ▶ Hydraulik, wykonam instalacje 
CO, wodno-konalizacyjne, montaż 
wszystkich rodzaju pieców, pompy 
ciepła solary. Tel. 698 647 203

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 519 491 
636

 ▶ Polbruk granit, łupka lastryko, 
układam parkingi, drogi posesji, 
chodniki, opaski tarasy. Tel. 784 
768 527

 ▶ Gładź, malowanie, tapetowanie 
itp. wykonam, okolice Żagania. Tel. 
727 247 315

 ▶ Zdun - wykonam prace zduń-
skie,piece, kuchnie kaflowe i przy-
stawki. tel. 530 908 452 Tel. 68 
451 17 70

 ▶ Hydraulik, montaż centralnego 
ogrzewania, kotłownie, instalacje 
wodne, gazowe, kanalizacyjne, 
miedź, plastik, pp Tel. 609 755 357

 ▶ Ogrody przytnę, drzewka owo-
cowe, uformuję krzewy ozdobne, 
wytnę zbędne drzewa, usunę wy-
wroty. Tel. 794 477 922

 ▶ Transport, tanio, przeprowadzki 
wywiozę zbędne rzeczy, gruz itp. 
Tel. 794 477 922

 ▶ Anteny satelitarne i telewizji na-
ziemnej dvbt, montaż , ustawienie, 
naprawa. Tel. 606 403 027

 ▶  Remonty starych domów, ścia-
ny, podłogi,stropy, tynki tradycyj-
ne, malowanie elewacji, podcinka 
budynków.  Tel. 603111799

 ▶ Montaż mebli Ikea i inne, lakie-
rowanie frantów meblowych, po-
łysk, mat, garderoby, szafy,meble 
na wymiar. Tel. 784 974 957

 ▶ Naprawy komputerów stacjo-
narnych, naprawy laptopów, kon-
kurencyjne ceny.  Codziennie od 8 
do 21 Tel. 691190516

 ▶ Naprawy instalacji elektrycz-
nych, montaż, modernizacja, 
podłączenie nowych urządzeń ,co-
dziennie od 8 do 21 Tel.  691165658 

 ▶ Zaopiekuję się niepełnosprawną 
osobą. Tel. 669 853 691

 ▶ Księgowość dla małych i śred-
nich firm: ryczałt , KPIR, pliki JPK, 
VAT, ZUS, PFRON.   Tel.  662158515

 ▶ USŁUGI REMONTOWO-BUDOW-
LANE - pełen zakres TANIO I SOLID-
NIE Tel. 692 014 221

 ▶ Wykonam kartki okolicznościo-
we, ozdoby. Tel. 501 299 827

RÓŻNE

 ▶ Masz problem z komputerem, 
internetem, ruterem? Zadzwoń, 
przyjadę i pomogę. Tel. 606 403 
027

 ▶ Rehabilitacja osób po udarach, 
złamaniach, zwyrodnienia, SM i 
inne w domu u chorego - Żary i 
okolice. Tel. 501 656 266

 ▶ Radio TAXI - BIS. Dojazd bez-
płatny na terenie miasta.Żary. Tel. 
68 375 91 91

 ▶ Mercedes - TAXI ŻARY, Bez-
pieczna komfortowa taksówka 
dla Ciebie.  Tel. 68 374 68 68

 ▶ TAXI. ŻARY. Dojazd do klienta 
bezpłatny. Tel. 889 331 333

 ▶ Dojazd do klienta bezpłatny na 
terenie miasta. TELE TAXI TELE. 
Żary zakupy na telefon. Tel. 68 
374 50 50

 ▶ Prace pisemne, j. polski, hi-
storia, historia sztuki. Sprawnie, 
solidnie, na czas.  Tel. 530 51 88 77

REKLAMAREKLAMA

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozli-
czana kosztorysowo? Odbierz 
dodatkowe pieniądze. Decy-
zja w trzy dni robocze.Wery-
fikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!! Tel. 606 805 778
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 ▶ Różne - Wycinka drzew i pie-
lęgnacja oraz frezowanie karpin. 
Tel.  731237082

 ▶  Język niemiecki korepetycje, 
Żary, przygotowanie do pracy 
w Niemczech, tłumaczenia. Tel. 
606645169

 ▶  Masz stary sprzęt rtv, kompu-
terowy Chcesz się go pozbyć?Za-
dzwoń, przyjadę, zabiorę też złom, 
książki. Tel.785325810

 ▶ Różne - Zawiozę na lotniska i 
inne miejsca. Tel. 794518962

 ▶ Różne - Renowacja antyków, 
malowanie mebli w stylu prowan-
salskim, tapicerka krzeseł, stara 
kuchnia.  Tel. 503064028

 ▶ Rozliczę PIT w zamian za prze-
kazanie 1 proc. dla fundacji. Tel. 
694430294

 ▶ PSYCHOTERAPIA DUSZY   Pomoc 
w odnajdywaniu drogi do sukce-
su zawodowego,zdrowia,miłości   
kontakt urszula7@onet.pl 

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. Szkoda 
na pojeździe? Rozliczana kosztory-
sowo? Odbierz dodatkowe pienią-
dze. Decyzja w trzy dni robocze.
Weryfikacja kosztorysu z ostatnich 
3 lat!!!  Tel. 606 805 778

 ▶ Korepetycje z języka polskiego, 
wszystkie poziomy. Doświadczony 
nauczyciel. Tel. 602 233 407

 ▶ Zawiozę tanio szybko i wygod-
nie. Tel. 886 184 798

 ▶ Tanie sprzątanie mieszkań po 
zmarłych i nie tylko. Tel. 723 903 
732

NIERUCHOMOŚCI

 ▶ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Żarach Zawiszy Czarnego Tel. 697 
557 083

 ▶ Kopię działkę budowlaną 10-15 
ar w Żarach, warunki zabudowy z 
mediami, bez pośredników. Tel. 784 
974 957

 ▶ Żary ul. Okrzei sprzedam miesz-
kanie 2 pokojowe w bloku, wysoki 
parter 53,2 m2, duży balkon, piwni-
ca. Tel. 723 401 586

 ▶ Żary,- mieszkanie parter 53m2, 
duży balkon i piwnica. Sprzedam no-
we budownictwo. Tel. 723 401 586

 ▶ Żary - mieszkanie w kamienicy, 
blisko Ratusza, 37 m2, I piętro, w ce-
nie 110 tys., Partner Nieruchomości 
Tel.  533-308-999

 ▶ Górka-dom do wprowadzenia dla 
dwóch rodzin, na sprzedaż lub za-
mianę z dopłatą na mieszkanie, Part-
ner Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

 ▶ Żary - polecamy na sprzedaż dział-
kę w Żarach, na nowym osiedlu, o 
pow. 13 arów w cenie 65 tys. Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Grabik - ładny dom na sprzedaż 
z 2005r., o pow. użyt. 140 m2, na 
działce 10 ar, Partner Nieruchomości. 
Tel.  533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy o pow. 18 
arów, media przy nieruchomości. 
Partner Nieruchomości, nr tel: 533-
308-999 Tel.  533-308-999

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka 60ar 
rolno-budowalna z warunkami za-
budowy, piękna okolica .  Partner 
Nieruchomości.  Tel.  690 411 006

 ▶ Szukam do wynajęcia mieszkania 
3pok na parterze. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶Mieszkania dla firm/pracowników 
. Partner Nieruchomości. Tel. 690 411 
006

 ▶ Olbrachtów, działka leśna, 20tys/
ha. Partner Nieruchomości, tel. 690 
411 006

 ▶ Dom na wsi, gmina Jasień, za-
budowania gosp. + dwie działki 
budowlane łącznie 0,5ha. Partner 
Nieruchomości. Tel.  690 411 006

 ▶ Olbrachtów, działka rolno-bu-
dowlana i leśna. Partner Nierucho-
mości. Tel. 690 411 006

 ▶Mieszkania w stanie deweloper-
skim w Żarach, 480 tys.  Tel. 606 
705 480

 ▶ Posiadamy atrakcyjne, pięknie 
położone działki budowlane w: Ża-
rach, Kunicach, Siodle ,Drożkowie, 
Olbrachtowie. Atrakcyjne ceny sprze-
daży!! cena od 30 zł/m2, tel 705 480

 ▶Mieszkanie  w apartamentowcu, 
stan deweloperski  – Żary.60m2 ce-
na 224.000zł Tel. 606 705 480 

 ▶ Do sprzedaży pięknie położony 
,funkcjonalny dom w Lubsku. Tel. 
606 705 480

 ▶Mieszkanie w 2 poziomowe w 
apartamentowcu  – Żary.Cena 
298.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szprotawie w 
cenie 260000zł  Tel. 606 705 480

 ▶ Lokal usługowy w stanie dewe-
loperskim w Żarach- do sprzedaży. 
Pow. 112m2 -410.000zł Tel.  606 705 
480

 ▶ Kunice, działka budowlana 30ar, 
45 tys. PLN, Partner Nieruchomości 
Żary. Tel. 887-758-384

 ▶ Powierzchnie magazynowe od  
340 do 440 m2 - do wynajecia - bli-
sko centrum Żar;  dobra cena. Partner 
Nieruchomości. Tel. 887-758-384

 ▶Mieszkanie 80.7 m2 w Żarach ,bli-
sko centrum miasta.  Tel. 697440262

 ▶ Żary - zamienię M-5 na M-3 os. 
muzyków. Do 2-go piętra. Zamiana z 
małą dopłatą. Tel. 796 787 763

 ▶ Jasień sprzedam mieszkanie w 
kamienicy 2 pokoje kuchnia łazienka 
CO i WC 52 m kw  Tel. 691 409 833

 ▶ Jasień - sprzedam mieszkanie w 
kamienicy, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, CO i WC 52 m kw. Tel. 691 409 833

 ▶ Olbrachtów - działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy o pow. 18 
arów, media przy nieruchomości- 68 
tys. Partner Nieruchomości. Tel.  533-
308-999

 ▶ Sieniawa - działka na sprzedaż o 
pow. 15 ar- 41 tys. Możliwość zakupu 
większej powierzchni. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999 

 ▶ Żary - polecamy na sprzedaż dział-
kę w Żarach, na nowym osiedlu, o 
pow. 10 arów - 79 tys. Media przy 
działce. Partner Nieruchomości. Tel. 
533-308-999

 ▶ Grabik - działki na sprzedaż np. o 
pow. 10 ar w cenie 46 tys. Możliwość 
zakupu większej powierzchni. Part-
ner Nieruchomości. Tel. 533-308-999 

 ▶ Górka-dom do wprowadzenia dla 
dwóch rodzin, na sprzedaż lub za-
mianę z dopłatą na mieszkanie, Part-
ner Nieruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Żary - dla klientów poszukujemy 
mieszkań na sprzedaż. Gwarantuje-
my profesjonalną obsługę klienta. 
Partner Nieruchomości. Tel. 533-308-
999

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka 60ar 
rolno-budowalna z warunkami za-
budowy, piękna okolica .  Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Biedrzychowice Dln, działka zabu-
dowana 18 arów. Partner Nierucho-
mości. Tel.  690 411 006

 ▶ Olbrachtów, działka leśna, 20tys/
ha. Partner Nieruchomości. Tel. 690 
411 006

 ▶ Dom na wsi, gmina Jasień, za-
budowania gosp. + dwie działki 
budowlane łącznie 0,5ha. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, gmina Jasień, za-
budowania gosp. + dwie działki 
budowlane łącznie 0,5ha. Partner 
Nieruchomości, tel. 690 411 006

 ▶ Olbrachtów, działki rolno-budow-
lane 40zł/m2 leśna 20zł/m2. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Olbrachtów, działka leśna 53 ary 
20zł/m2. Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶Mieszkania w stanie deweloper-
skim w Żarach, 480 tys. Tel. 606 705 
480

 ▶  Posiadamy atrakcyjne, pięknie 
położone działki budowlane w: Ża-
rach, Kunicach, Siodle ,Drożkowie, 
Olbrachtowie. Atrakcyjne ceny sprze-
daży!! cena od 30 zł/m2 Tel. 606 
705 480 

 ▶Mieszkanie  w apartamentowcu, 
stan deweloperski  – Żary.60m2 ce-
na 224.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Do sprzedaży pięknie położony 
,funkcjonalny dom w Lubsku. Tel. 
606 705 480

 ▶Mieszkanie w 2 poziomowe  
w apartamentowcu  – Żary.Cena 
298.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szprotawie  
w cenie 260000zł  Tel.  606 705 480

 ▶ Lokal usługowy w stanie dewe-
loperskim w Żarach- do sprzedaży. 
Pow. 112m2 -410.000zł;  Tel. 606 
705 480

 ▶ Kunice, działka budowlana 30ar, 
45 tys. PLN, Partner Nieruchomości 
Żary  Tel. 887-758-384

RONICTWO

 ▶ Sprzedam ciągnik i maszyny. 
Tel. 699 932 056

OGŁOSZENIA

Piersi kurczaka 
w sosie śmietanowo - 
serowym
Składniki
• 50 dag filetów z piersi kurczaka
•  20 dag papryki konserwowej
•  15 dag twardego żółtego sera
•  1 szklanka śmietanki kremówki
•  2-3 ząbki czosnku
•  2 łyżki posiekanej natki pietruszki
•  Vegeta, olej do smażenia

Wykonanie
Piersi kurczaka umyć, osuszyć i lekko rozbić tłucz-
kiem, pokroić na kawałki posypać przyprawą typu 
vegeta. Zrumienić na rozgrzanym oleju. Mięso 
przełożyć do naczynia żaroodpornego, obłożyć po-
krojona w paski papryką, zalać śmietanką wymie-
szaną z przyciśniętym przez praskę czosnkiem. 
Całość posypać z utartym na grubych oczkach se-
rem. Piec pod przykryciem w piekarniku w tempe-
raturze 180 st. C ok. 30 min. Danie posypać natka 
pietruszki. Podawać z ryżem i gotowanymi warzy-
wami.

Przepisy kulinarne

REKLAMA

fot. ARMG

Roladki 
drobiowe 
w kokosie
Składniki
• 4 filety z piersi kurczaka
•  10 dag wiórków kokosowych
•  2 jajka
•  1 łyżka masła
•  1 łyżeczka curry
•  Sól,  olej do smażenia

Wykonanie
Filety umyć i osuszyć, rozbić de-
likatnie tłuczkiem, prószyć solą. 
Masło utrzeć z curry, posma-
rować nim cienko filety, mięso 
ciasno zrolować i spiąć wyka-
łaczkami. Roladki panierować 
w jajku a następnie w wiórkach 
kokosowych. Smażyć na roz-
grzanym oleju 8-10 min, często 
przewracając. Usmażone roladki 
odsączyć z tłuszczu na papiero-
wym ręczniku. Podawać gorące 
z ryżem na sypko lub pieczonymi 
ziemniaczkami i surówką.

REKLAMA

Roladki drobiowe 
z serem 
i boczkiem
Składniki
• 4 filety z piersi kurczaka
•  2 plastry mozzarelli
•  4 cienkie plastry wędzonego boczku
•  1 jajko
•  3 łyżki mąki pszennej
•  3 łyżki mąki kukurydzianej

•  3 łyżki bułki tartej
•  Sól, pieprz biały, olej do smażenia
Wykonanie
Umyte i osuszone filety rozbić na cienkie 
płaty i oprószyć przyprawami. Na każdym 
płacie położyć plaster boczku i ½ plastra 
sera mozzarella. Zwinąć w rulon, spiąć wy-
kałaczką. Roladki panierować w mące, na-
stępnie jajku oraz panierce z wymieszanej 
bułki tartej z mąką kukurydziana. Smażyć 
na mocno rozgrzanym oleju ok. 10 min. Po-
dawać gorące z ryżem lub ziemniakami i np.  
z sałatką ze świeżego szpinaku.
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 ▶ Prasa do słomy Claas Rollant 
250  , rok:2002 , Stan Bardzo Do-
bry - Sprzedam   Tel. 699 932 056

 ▶ Ciągnik C-330 , MF 255 , pług 
, siewnik , przyczepę Rolniczą i 
inny sprzęt rolniczy - sprzedam  
Tel. 699 932 056

 ▶ Przyczepę samozbierającą rok 
produkcji: 2001 - sprzedam   Tel. 
699 932 056

 ▶ Sprzedam krowę czarno-białą, 
cielna na czerwiec, cielak  jałó-
weczka Tel. 699 932 056

 ▶ Sprzedam ciągnik rolniczy i 
maszyny rolnicze: obciążniki, 
szyby, pług, brony, kultywator, 
siewnik, opryskiwacz, przyczepę 
samozbierającą, dmuchawę, wał 
uprawowy i prasę Tel. 699 932 
056

TOWARZYSKIE

 ▶ Na urlop na Malcie, Cyprze szu-
kam chętnej. Tel. 662 310 485

OGŁOSZENIA

• Asystent projektanta konstrukcji 
budowlanych Żary 1

• Młodszy asystent Żary 1
• Specjalista do spraw osobowych i płac 

Żary 1
• Opiekun osób starszych Gmina Jasień 1
• Specjalista do spraw kadr i płac 

Lubsko 1
• Pracownik magazynowy Lubsko 1
• Handlowiec/ Specjalista do spraw 

eksportu Lubsko 1
• Pracownik biurowy Lubsko 1
• Policjant Żary/ Lubsko 6
• Kelner Żary 1
• Pokojowa Żary 1
• Kucharz Żary 2
• Kelner/ Recepcjonista Żary 2
• Pomoc kuchenna Łęknica 2
• Piekarz Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Pomoc kuchenna Jagłowice (1/2 

etatu) 2
• Sprzątaczka Żary 2
• Sprzątaczka (0,75 etatu) Żary 7
• Ekspedientka Żary 1

• Sprzedawca Żary 1
• Kasjer/ Sprzedawca w stacji paliw 

Lubsko 1
• Robotnik (tereny zielone) Żary 4
• Spawacz Łaz 2
• Monter/ Kontroler jakości Żary lub 

Mirostowice Dolne 10
• Malarz/ Pracownik budowlany Żary 2
• Monter stelaży Tuchola Żarska 1
• Kierownik produkcji meblarskiej 

Jasień 1
• Pracownik biurowy Jasień 1
• Pakowacz ręczny Jasień 2
• Obuwnik szwacz Lubsko 1
• Pracownik budowlany Lubsko 3
• Operator wózka widłowego Lubsko 1
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Operator oczyszczalni ścieków Żary 1
• Pomoc stolarza Jeziory Dolne 1
• Mechanik samochodowy Żary 2
• Zmywacz samochodowy Żary 1
• Mechanik pojazdów samochodowych 

Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzedawca – doradca klienta Lubsko 2
• Konserwator mechanik Lubsko 1

• Agent ubezpieczeniowy (powiat ża-
gański i żarski) 5

• Asystent rodziny (Żagań) 1
• Barwiarz/zgrzeblarz- pomoc produkcji 

(Żagań) 3
• Cukiernik (Jabłonów) 4
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca klienta NEST BANK (Żagań) 1
• Dozorca (Szprotawa) 5
• Dziennikarz (Żary) 1
• Ekspedientka (Iłowa) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Fryzjer (Szprotawa) 1
• Główny księgowy (Szprotawa) 1
• Grafik komputerowy (Wiechlice) 1
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i okoli-

ce) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

fryzjer (Wiechlice) 1
• Instruktor praktycznej nauki zawodu 

murarz-tynkarz  (Wiechlice) 1
• Instruktor (Żagań) 1
• Katecheta (Wiechlice) 1
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 1
• Kierowca  kat.C - operator pompy 

(Iłowa, Żary) 2
• Kierowca kat. C - operator węzła (Iło-

wa, Żary) 2
• Kierownik brygady (Żagań) 1
• Kierownik (Brzeźnica) 1
• Konserwator (Wiechlice) 1
• Księgowa/y (Szprotawa) 1
• Księgowy (Żagań) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Magazynier (Żagań) 1
• Magazynier (Wiechlice/Małomice) 1

• Monter - pracownik techniczny (Ża-
gań, delegacje) 3

• Nauczyciel wspomagający - (Szprota-
wa) 1

• Operator (Dobre Nad Kwisą) 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań i 

okolice) 1
• Operator maszyn (Żagań) 2
• Operator minikoparki (Żagań) 1
• Piekarz -  (Jabłonów) 4
• Pielęgniarka (Świętoszów) 1
• Pracownik do spraw ubezpieczeń 

(Szprotawa) 1
• Pracownik dozoru (Żagań i okolice) 5
• Pracownik socjalny (Małomice) 1
• Pracownik stacji monitorowania 

(Żagań) 1
• Pracownik torowy (teren kraju) 30
• Przedstawiciel handlowy - kierownik 

regionalny (automatyka, hydraulika, 
pneumatyka) (Żagań) 1

• Przedstawiciel handlowy - konsultant 
ds. reklamy (Żary) 1

• Referent (Żagań) 1
• Rekruter (Szprotawa) 1
• Robotnik budowlany (woj. lubuskie) 1
• Robotnik gospodarczy (Karliki) 1
• Sortowacz (Szprotawa) 8
• Spawacz  (Tomaszowo) 4
• Spawacz (Borowina) 4
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na) 2
• Ślusarz (Borowina) 1
• Asystent nauczyciela przedszkola - 

uzupełnienie RefDop (Żagań) 1
• Brukarz - RefDo30 - uzupełnienie 

(Polkowice) 1

Sprzedam DOM, NOWO 
wybudowany, do wpro-
wadzenia w atrakcyj-

nej dzielnicy w Żarach, 
wszystkie media, gaz, 
180m2, solidnie wyko-

nany tel. 501312198

Prasa do słomy Claas 
Rollant 250, rok 2002, 
stan bardzo dobry, Tel. 

699-932-056

Przyczepa samozbie-
rająca, rok 2001, Tel. 

699-932-056
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Ziemia 14 tysięcy lat temu. Nękany demonami 
przeszłości Herkules błąka się po świecie. Syn 
potężnego Zeusa i śmiertelniczki w życiu doświ-
adczył tylko cierpienia. Krążą o nim legendy. Po 
wykonaniu dwunastu prac przyjmuje krwawe 
zlecenia, które przynoszą mu ukojenie. Stał się 
najemnikiem opłacanym złotem i musi dbać 
o swoją reputację. Piewcą jego nieziemskich 
wyczynów jest Jolaos. Herosowi towarzyszą inni 
straceńcy, których łączy zamiłowanie do wojny 
oraz stąpania na krawędzi życia i śmierci.

TVP1 fi lm przygodowy, USA, 2014

Herkules00:45

Piątek

TVN

21:05

Sobota

Charles Waechter jest nauczycielem akademick-
im na wydziale literatury. Despotyczny 
i autorytarny mężczyzna obmyśla dla swojego 
syna, Michaela (Cayden Boyd), wyrafi nowane 
i okrutne kary. Ten z kolei coraz częściej prow-
okuje rodzica, celowo postępując w określony, 
niezrozumiały dla niego sposób. Oparciem dla 
dręczonego chłopca okazują się najbliższe mu 
kobiety. Jedną z nich jest opiekuńcza i wyro-
zumiała matka, Lisa (Julia Roberts), która także 
cierpi z powodu trudnego charakteru męża. 

Annie Walker jest w nie najlepszej formie - 
nieszczęśliwie zakochana i bez grosza przy 
duszy. Wtedy właśnie jej najlepsza przyjaciółka 
Lillian prosi ją, żeby została honorową druhną 
na jej ślubie. Annie angażuje się w przygot-
owania do wieczoru panieńskiego i ceremonii. 
Choć w jej życiu wszystko się wali, nie 
zamierza pozwolić, by to zadanie ją przerosło. 
Okazuje się, że pozostałe druhny: cyniczna Rita 
(Wendi McLendon-Covey), Becca (Ellie Kemper) 
i rubaszna Megan ie ułatwią jej sprawy. 

TVP2 dramat obyczajowy, USA, 2008komedia romantyczna, USA, 2011

Świetliki w ogrodzieDruhny 22:50

Niedziela

John Cale (Channing Tatum) pracuje obecnie 
w Straży Kapitolu i chroni przewodniczącego 
Izby Reprezentantów Raphelsona (Richard 
Jenkins). Mężczyzna stara się także odbudować 
relację ze swoją córką, Emily (Joey King). 
Cale postanawia zgłosić się do Secret Service, 
agencji odpowiadającej za ochronę prezydenta 
Sawyera. Niestety jego kandydaturę odrzuca 
agentka Finnerty (Maggie Gyllenhaal). By nie 
zasmucać dziewczynki tą wiadomością, John 
zabiera ją na wycieczkę do Białego Domu. 

POLSAT fi lm sensacyjny, USA, 2013 

Świat w płomieniach20:10

Poniedziałek

Grupa terrorystów uprowadza emerytowa-
nego pracownika amerykańskiego wywiadu 
Leonarda Turnera. Zawiadamiają CIA o swoich 
żądaniach. Nie wiedzą jednak, że nikt nie 
zamierza ulec ich presji. Władze przedkładają 
bowiem spokój na świecie nad życie jednego ze 
swoich ludzi. Tymczasem o porwaniu dowiaduje 
się syn zakładnika, Harry, który również jest 
zatrudniony w organizacji rządowej. Dotychczas 
pełnił funkcję analityka i konsekwentnie był 
odsuwany od pracy w terenie.

POLSAT thriller, Kanada, 2015

Ocalenie22:35

Wtorek

Historia kilku par, które oczekują narodzin 
dziecka. Dla każdej z nich to poważne wyzwanie 
i sprawdzian wzajemnych relacji. Telewizyjna 
gwiazda fi tnessu Jules i tancerz popularnego 
show Evan dowiadują się, że zostaną rodzicami. 
Oboje stają przed wielkim nieznanym. Do tej 
pory prowadzili beztroskie życie celebrytów, ter-
az czekają ich miesiące nerwów i niepewności 
zwiazanych z ciążą. Matką ma wkrótce zostać 
także Wendy, właścicielka butiku z akcesoriami 
dla karmiących piersią.

TVP2 komediodramat, USA, 2012

Jak urodzić i nie zwariować22:25

Środa

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie Małgosia (Anna Cieślak) marzy 
o pracy w agencji reklamowej. Cierpliwie 
wysyła do kolejnych fi rm swoje CV. Aby zdobyć 
pieniądze na utrzymanie, nim dostanie up-
ragnioną posadę, Małgosia, jak jej chłopak Piotr 
(Antoni Pawlicki), rozwozi pizzę. Dostarczając 
zamówienie do jednej z agencji, dziewczyna 
przy okazji próbuje się dowiedzieć o losy 
swojego podania. Od Dawida (Tomasz Kot) stara 
dowiedzieć, jakie ma szanse zatrudnienia.

TVN komedia romantyczna, Polska, 2007

Dlaczego nie! 22:30

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY PROGRAM INFORMACYJNY DRAMAT FILM AKCJI FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 16 marca

05:15 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm! - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
09:15 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP 
10:15 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce 

- Cudowny świat przyrody. 
Skarby na pokaz. Ogrodnik 
brunatny. Indonezja
- serial dokumentalny

13:25 Igrzyska Paraolimpijsk-
ie Pjongczang 2018 

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Okrasa łamie przepisy 
15:15 Alarm!- magazyn 
15:30 Wiadomości 

15:50 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej 

21:30 Korzenie - serial
22:30 Weekendowy Hit 

Jedynki - Zmiany 
- fi lm obyczajowy

00:10 Tanie Dranie 
00:45 Herkules 

- fi lm fantasy
02:25 Magazyn Kryminalny
03:10 Notacje - Joanna Duda 
03:20 Zakończenie dnia

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:05 Za marzenia - serial TVP 
06:55 Włoska kuchnia jak u 

babci - cykl dokumental-
ny, prod. USA, 2013 

07:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Tylko z Tobą 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2015 

14:00 Program katolicki
14:25 Makłowicz w podróży 

- Indie “Pociąg do jogi” 
- magazyn kulinarny 

14:55 Za marzenia - serial TVP 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny 

17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:40 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
20:45 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP 
21:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
22:15 Krąg podejrzanych 

- serial, prod. Hiszpania
23:40 Zawód: Amerykanin 
00:35 Rani - serial kostiumowy, 

prod. Francja, 2015 
01:40 Rozgrywka 

- western
03:30 Dług - dramat

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 

20:00 Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2014, reż. Anthony 
Russo, Joe Russo, wyk. 
Chris Evans, Samuel L. 
Jackson, Scarlett Johans-
son, Robert Redford

22:50 Lara Croft: Tomb 
Raider 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
Niemcy, Japonia, 2001, 
reż. Simon West, wyk. 
Angelina Jolie, Jon Voight, 
Iain Glen, Noah Taylor, 
Daniel Craig, Richard 
Johnson 

01:00 Kuba Wojewódzki 
02:00 Iron Majdan 
03:00 Uwaga! 
03:15 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny prod. 
Polska

09:30 SuperPies
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
 Utalentowana baletnica 

zostaje potrącona przez 
samochód. Po odzyskaniu 
przytomności zeznaje, że 
została potrącona celowo. 

13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich - serial 
komediowy prod. Polska

20:05 Dancing with 
the Stars. Taniec 
z Gwiazdami
- program rozrywkowy

22:05 The Story of my Life. 
Historia naszego życia

23:10 MMA Radom
00:20 As w rękawie 

- komediodramat
 Co wydarzyło się w Vegas, 

pozostaje w Vegas, pod 
warunkiem, że ma się 
dobrego prawnika... 

02:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Studio Kultura 
08:10 Antyfonie - Jacek 

Sienkiewicz - fi lm 
08:45 Informacje kulturalne 
09:10 Diabły, diabły - dramat 

psychologiczny, reż. 
Dorota Kędzierzawska, 
wyk. Danuta Szafl arska, 
Monika Niemczyk

10:40 Rzecz Polska - Cukiernica 
Julii Keilowej 

11:00 Alternatywy 4 
- serial komediowy TVP 

12:30 Lalka - serial TVP, 
reż. Ryszard Ber

14:00 Studio Kultura
14:20 Chopin i jego Europa 

2017 - koncert 
15:55 Pegaz
16:55 Kolorowe dni - fi lm 

krótkometrażowy
17:25 Videofan 
17:45 Świat w dokumencie 

- Jak zmienić świat - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wieczór kinomana

20:05 Wieczór kinomana 
- Konformista 
- dramat, prod. Włochy, 
Francja, Niemcy, 1970, reż. 
Bernardo Bertolucci

22:10 Tygodnik Kulturalny 
22:55 Dziennik fi lozofa 

- felieton
23:10 Daniel Hope 

- w hołdzie Yehudiemu 
Menuhinowi 
- koncert, prod. Niemcy, 
2016

01:10 Taxi Teheran 
- dramat, prod. Iran, 2015

02:40 Informacje kulturalne 
03:00 Wieczór kinomana

- Konformista 
- dramat

05:05 Teledyski
05:30 Afi sz kulturalny
05:45 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań
08:00 Lombard. Życie pod 

zastaw - serial
09:00 JAG - Wojskowe Biuro 

Śledcze - fabularny
10:00 Gliniarz i prokurator 

- fabularny
11:00 Kobra - oddział specjal-

ny - serial kryminalny
12:00 Agenci NCIS: Los 

Angeles - fabularny
13:50 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Uniwersalny
żołnierz: Powrót 
- fi lm akcji
Luc Devereaux staje do 
walki ze zbuntowanym su-
perkomputerem, mającym 
pierwotnie kierować nową 
generacją Uniwersalnych 
Żołnierzy.

21:45 Bullet - fi lm akcji
Po ośmioletniej odsiadce 
Bullet wychodzi z więzie-
nia i wraca do narkotyków, 
wstępując na drogę 
przestępstwa.

23:20 Piekielna głębia 
- katastrofi czny

01:25 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Dyżur

02:05 Na jedwabnym 
szlaku

04:20 Menu na miarę

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Strażnicy marzeń 
- fi lm przygodowy, 
prod. USA, 2012, 
reż. Peter Ramsey, 
wyk. Chris Pine, Alec 
Baldwin, Jude Law, Isla 
Fisher, Hugh Jackman 

22:10 Władca pierścieni: 
Powrót króla 
- fi lm przygodowy, 
prod. Nowa Zelandia
/USA/Niemcy, 2003, 
reż. Peter Jackson, 
wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, 
Bernard Hill, John Noble, 
John Rhys-Davies, Billy 
Boyd

02:25 Lucyfer - serial 
03:25 Moc Magii
05:35 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
12:00 Detektyw Monk
13:00 Galileo
15:00 Detektywi 

w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci - 
serial obyczajowy 
prod. Polska

 Julia Mazurek ma problem 
z wykupieniem wszystkich 
potrzebnych leków dla 
chorej matki. Cena za 
całość przekracza jej 
możliwości fi nansowe. 

20:00 Wiking
 Młody wiking, Włodzimi-

erz Nowogrodzki, po 
śmierci ojca, kniazia 
Światosława I, przez 
zamarznięte morze ucieka 
na wygnanie przed swym 
podstępnym bratem, 
Jaropełkiem, który zamor-
dował ich brata Olega 
i podbił ziemie wikingów.  

23:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

01:00 Ostateczna rozgrywka
 W jednym z oddziałów 

policji w Los Angeles, 
Frank Gannon staje się 
obiektem nienawiści 
współpracowników.

03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska
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04:55 Galeria - serial 
obyczajowy TVP 

05:20 Klan - telenowela TVP
05:50 Sprawa dla reportera 
06:50 Weterynarze z sercem
07:15 Pełnosprawni 

- magazyn dla niepełnos-
prawnych 

07:35 Igrzyska Paraolimpi-
jskie Pjongczang 2018 
- felieton 

07:45 Rok w ogrodzie
08:10 Rok w ogrodzie-Extra
08:30 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
09:05 Studio Raban 
09:25 Rodzinny ekspres 

- magazyn
09:50 Zakochaj się w Polsce 

- Czersk i Góra Kalwaria 
10:20 Spis treści
10:30 Poldark - Wichry losu 

- serial, prod. Wielka 
Brytania, 2016 

11:40 The Wall. Wygraj 
marzenia - teleturniej 

12:40 Pensjonat nad 
Rozlewiskiem
- serial TVP 

13:30 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Blondynka - serial TVP
15:05 Ojciec Mateusz - serial
16:00 Skoki Narciarskie

 - Puchar Świata 
17:20 Teleexpress 
17:30 Skoki Narciarskie

- Puchar Świata
19:30 Wiadomości 
20:20 Komisarz Alex - Imiona 

gwiazd - serial 
21:20 Warszawski Fortepian 

Chopina - koncert
22:15 Hit na sobotę - Herkules 

- fi lm fantasy, prod. USA
00:05 Houdini - sztuka iluzji 
01:40 Fałszywy mąż - thriller
03:20 Braciszek - dramat, 

reż. Andrzej Barański

05:40 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale - serial 
06:45 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 M jak miłość - serial TVP 
12:50 Bake off  - Ale ciacho!
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:20 Big Music Quiz 
16:20 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
16:50 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport Telegram 
18:30 Kulisy - Postaw 

na milion
18:40 Postaw na milion 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
21:35 Ludzik, czyli One 

Man Show 

22:10 Riviera - serial, prod. 
Wielka Brytania, 2017 

23:00 The Good Doctor 
- serial obyczajowy

23:50 Na granicy 
- dramat, reż. Wojciech 
Kasperski, wyk. Marcin 
Dorociński, Andrzej Chyra, 
Andrzej Grabowski

01:40 Demony wojny 
wg Goi - dramat 
wojenny, reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. 
Bogusław Linda, Zbigniew 
Zamachowski, Tadeusz 
Huk, Mirosław Baka, 
Artur Żmijewski, Olaf 
Lubaszenko, Denis Delic, 
Tadeusz Szymków

03:25 Krąg podejrzanych 
- serial, prod. Hiszpania

04:45 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
05:35 Mango 

- telezakupy
07:50 Spotkanie 

ze smakiem
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej - serial 
12:50 Ugotowani 

- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy 

13:50 Agent - Gwiazdy 
14:50 MasterChef Junior 
16:25 Efekt Domina 
16:55 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:55 Tu się gotuje! 
18:00 36,6
19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:43 Raport 

smogowy 
19:45 Uwaga! 
20:00 Hipnoza 

21:05 Druhny 
- fi lm komedia
USA, 2011, reż. Paul Feig, 
wyk. Kristen Wiig, Maya 
Rudolph, Rose Byrne, 
Wendi McLendon-Covey, 
Ellie Kemper, Melissa 
McCarthy, Jill Clayburgh 

23:35 R.I.P.D.: Agenci 
z zaświatów 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Jeff  
Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise 
Parker, Stephanie Szostak 

01:40 Ugotowani 
- magazyn kulinarno-roz-
rywkowy 

02:45 Uwaga! 
03:05 Moc Magii
04:25 Nic straconego

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

07:45 MY3
08:15 Jeźdźcy smoków
09:15 Jeźdźcy smoków 

na końcu świata - serial 
09:45 Makaronowy 

Zawrót Głowy
09:55 Ewa gotuje
10:30 Makaronowy 

Zawrót Głowy
10:45 Dziewięć miesięcy 

- komedia romantyczna
 Sam Faulkner, Anglik 

mieszkający w San 
Francisco ma wszystko 
o czym marzył: atrakcyjną, 
kochającą i cierpliwie 
znoszącą jego niechęć 
do poważnych 
zobowiązań dziewczynę 
Rebekę, doskonałą pracę, 
luksusowy apartament i 
sportowe porsche. 

12:55 TOP CHEF
14:25 Umów się ze mną

15:45 Kabaret na żywo
17:45 SuperPies
18:20 Chłopaki do wzięcia
 Pochodzą z małych wsi 

i miasteczek. Pracują 
dorywczo, mają niewielkie 
perspektywy i nie są 
zbyt zamożni, mimo to 
z niezachwianą wiarą 
poszukują partnerek na 
całe życie. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:00 Smerfy 2
 Gargamel po raz kolejny 

zagraża ich spokojnemu 
życiu.

22:20 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:20 Spider-Man 3

08:00 Serialowa nostalgia 
- Duma i uprzedzenie 

09:00 Esterhazy - fi lm 
animowany, prod. Polska

09:35 Jej portret 
10:15 Dzika muzyka 
10:50 Odyseja fi lmowa - 1918 

- 1935: Wielcy buntownicy 
kina na całym świecie 

12:05 Smuga cienia - dramat, 
prod. Polska, Wielka 
Brytania, 1976, reż. An-
drzej Wajda, wyk. Marek 
Kondrat, Graham Lines, 
Tom Wilkinson, Berhard 
Archard, John Bennett

14:00 Niewidzialny człowiek
- fi lm fabularny 

15:15 Którędy po sztukę 
- Alina Szapocznikow 

15:25 Wydarzenie aktualne
16:05 Marzenia o karierze

- komedia romantyczna, 
prod. USA, 1941

17:40 Dranie w kinie
18:25 Diabelski instrument

20:00 Bilet do kina 
- Kumple od kufl a 
- komediodramat, 
prod. USA, 2013,
reż. Joe Swanberg, 
wyk. Olivia Wilde

21:40 Frank Sinatra: A Man 
& His Music + Ella + 
Jobim - koncert

22:45 Mocne Kino - Dotyk 
grzechu - dramat

01:05 Bilet do kina
- Kumple od kufl a 
- komediodramat, 
prod. USA, 2013, 
reż. Joe Swanberg, 
wyk. Olivia Wilde, Jake 
Johnson, Anna Kendrick

02:45 Józef Czapski - świadek 
wieku 1896 - 1993 

03:55 Co słonko widziało 
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion 
- fabularny

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

07:50 Tajemnice 
medyczne - fi lm akcji

09:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:30 Najśmieszniejsi
15:40 Powrót 

do przyszłości II 
- przygodowy

18:00 Aniołki Charliego 
- fi lm akcji

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Jestem zemstą 
- fi lm akcji
Stanley Hill (John Travolta) 
i jego żona zostają na-
padnięci w podziemnym 
garażu. Zaatakowana 
przez bandytów kobieta 
umiera na jego rękach. 
Policji nie udaje się jednak 
ująć sprawców.

22:00 Litewski przekręt 
- fi lm akcji
Po obrobieniu kasyna 
czterej przyjaciele 
uciekają z Londynu 
i przypadkowo trafi ają na 
Litwę. Ich tropem podąża 
gangster chcący odzyskać 
pieniądze.

00:00 Króliczek 
- komedia

02:00 Najśmieszniejsi
03:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Taki jest świat 
- program informacyjny

03:50 Na jedwabnym szlaku
04:55 Z archiwum 

policji 
- serial dokumentalny

05:35 Menu na miarę 
- fabularny

05:35 Ukryta prawda 
06:35 Mango - telezakupy
08:40 Dwóch i pół: Gotowe na 

wszystko
09:10 Dwóch i pół
09:40 Przyjaciele
10:40 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
13:35 Czarny źrebak - fi lm 

rodzinny, USA, 2003, 
reż. Simon Wincer, wyk. 
Richard Romanus, Gérard 
Rudolf, Biana Tamimi, 
Patrick Elyas 

14:45 Władca pierścieni: 
Powrót króla - fi lm przy-
godowy, Nowa Zelandia/
USA/Niemcy, 2003, reż. 
Peter Jackson, wyk. Elijah 
Wood, Ian McKellen, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, 
Bernard Hill, John Noble, 
John Rhys-Davies, Billy 
Boyd, Dominic Monaghan, 
Orlando Bloom, Miranda 
Otto, David Wenham

19:00 Ostatnia piosenka 
- fi lm obyczajowy, USA, 
2010, reż. Julie Anne Rob-
inson, wyk. Miley Cyrus, 
Liam Hemsworth

21:15 Pora na miłość 
- fi lm komedia, USA, 2013, 
reż. Paul Weitz, wyk. Paul 
Rudd, Tina Fey, Michael 
Sheen, Nat Wolff , Michael 
Genadry, Wallace Shawn 

23:35 Wieczne zło 
- fi lm horror
USA, 2003, reż. Uli Edel, 
wyk. Thomas Gibson, 
Katherine Heigl, Simon 
Bossell, John Waters, 
Christopher Kirby 

01:25 Moc Magii
03:35 Druga strona medalu 

- talk show 
05:05 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy 

07:05 Jeźdźcy smoków
08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Garfi eld Show
09:20 Bambi II
 Jelonkowi Bambi, który 

zamieszkał właśnie ze 
swoim ojcem, Wielkim 
Księciem, nie jest łatwo 
odnaleźć się w nowej 
sytuacji. Książę bardzo 
dba o jego wychowanie 
i naukę, ale nie mogą 
znaleźć wspólnego języka. 
Dopiero wielka przygoda, 
którą wspólnie przeżyją 
zbliży ich do siebie... 

10:35 Policjantki 
i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

13:40 STOP Drogówka
14:45 Australijska 

przygoda

16:45 Cuda z nieba
 Film oparty na prawdziwej 

historii dziesięcioletniej 
Annabel Beam, która 
cudownie ozdrowiała 
z rzadkiej, nieuchronnie 
prowadzącej do śmierci 
choroby. 

19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny

 Wach i Walczak prowadzą 
sprawę zagięcia osiemnas-
tolatka, które zgłosił jego 
ojciec. 

23:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny
- serial kryminalny

00:05 BloodRayne
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06:25 Program wojskowy
06:50 Igrzyska Paraolimpijsk-

ie Pjongczang 2018
07:00 Transmisja 

Mszy Świętej
08:00 Tydzień
09:05 Ziarno
09:40 Weterynarze z sercem
10:05 Serial fabularny
11:00 Leśniczówka 
11:55 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:55 Z pamięci
13:05 BBC w Jedynce 

- Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Maluchy 

14:05 Sonda 2 
15:05 Komisarz Alex - serial 
16:00 Skoki Narciarskie 
17:35 Teleexpress 
17:45 Skoki Narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:20 Blondynka - serial TVP 

21:20 Zakochana Jedynka 
- Prada albo nic 
- komedia
prod. USA, Meksyk, 
2011, reż. Angel Gracia, 
wyk. Alexa Vega, Camilla 
Belle, Wilmer Valderrama, 
Kuno Becker, Nicholas 
D’Agosto 

23:15 W sercu oceanu 
- serial kostiumowy,
prod. Hiszpania, 2011 

00:10 Wojna domowa 
- komedia
prod. Wielka Brytania, 
Kanada, 2008, 
reż. Stephan Elliott

01:55 Houdini - sztuka
iluzji - część 2 - serial

03:35 Korzenie 
- serial, prod. USA, 2016 

04:25 Zakończenie dnia

05:30 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę 
- Obfi ty plon

05:40 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:15 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Rodzinne oglądanie - 

Zwierzęca klinika w sercu 
dżungli - fi lm dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. Roger Webb 

11:40 Makłowicz w podróży
- Indie “Skarby Kerali”
 - magazyn kulinarny 

12:20 Kocham Cię, Polsko! 
- zabawa quizowa 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej 
15:20 Bake off  - Ale ciacho! 

- widowisko 
16:20 Bake off  - Ale przepis
16:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 

17:10 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport Telegram 
18:35 Za marzenia 

- serial TVP 
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
20:05 Big Music Quiz 
21:05 Na granicy 

- dramat, reż. Wojciech 
Kasperski, wyk. Marcin 
Dorociński, Andrzej Chyra

22:50 Kino bez granic 
- Świetliki w ogrodzie 
- dramat obyczajowy

00:40 Demony wojny 
wg Goi - dramat 
wojenny

02:30 Biegi narciarskie 
03:10 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! 
05:45 Mango 

- telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Efekt Domina 
11:35 Co za tydzień 

- magazyn 
12:10 Iron Majdan 
13:10 Diagnoza - serial 
14:10 Druga szansa - serial 
15:10 Hipnoza - program 
16:15 Kung Fu Panda II - fi lm 

komedia, USA, 2011, reż. 
Jennifer Yun, wyk. Jack 
Black, Angelina Jolie, 
Dustin Hoff man, Gary 
Oldman, Jackie Chan

18:00 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:43 Raport smogowy 
19:45 Uwaga! 
20:00 MasterChef Junior 

21:30 Colombiana 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 2011, 
reż. Olivier Megaton, 
wyk. Zoe Saldana, 
Jordi Molla, Lennie James, 
Michael Vartan

23:50 Druhny
- fi lm komedia 
prod. USA, 2011, reż. 
Paul Feig, wyk. Kristen 
Wiig, Maya Rudolph, 
Rose Byrne, Wendi 
McLendon-Covey, Ellie 
Kemper, Melissa McCarthy, 
Jill Clayburgh 

02:25 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

03:25 Uwaga! 
03:45 Moc Magii
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

07:45 MY3
08:20 I kto to mówi 3 

- komedia familijna
 Dalsze losy niezwykle 

sympatycznej rodziny 
Ubriacco: małżeństwa 
Jamesa i Mollie i ich dzieci 
Mikey’a i Julie, które
już podrosły i marzą o psie. 
James zabiera Mikey’a do 
schroniska. 

10:30 Spider-Man 3 
- fi lm przygodowy

13:30 Smerfy 2
 Niebieskie ludziki 

powracają! Gargamel po 
raz kolejny zagraża ich 
spokojnemu życiu. 

15:45 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:50 Nasz Nowy Dom 
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo 

w Państwie

20:00 W rytmie serca
21:05 Kabaret na żywo

- program rozrywkowy
00:15 Rycerze 

z Szanghaju
 Po przygodach w 

Newadzie Chon Wang 
wiedzie stateczne życie 
jako szeryf Carson City. 
Pewnego dnia otrzymuje 
od swojej siostry wiado-
mość o śmierci ich ojca. 
Poprzysięga zemstę. 

02:50 Świat w płomieniach 
- thriller sensacyjny 

 Policjant John Cale marzy 
o pracy w jednostce spec-
jalnej, której zadaniem 
jest ochrona prezydenta 
Jamesa Sawyera. Niestety, 
jego aplikacja zostaje 
odrzucona.

08:00 Serialowa nostalgia
- Duma i uprzedzenie 

09:05 Sekretne życie 
Albana Berga - fi lm 
dokumentalny

10:05 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny 

10:35 Konstelacje - fi lm 
dokumentalny

11:40 Babcia Gandzia - kome-
dia, prod. Francja, 2012, 
reż. Jerome Enrico

13:15 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

13:35 Chuligan Literacki 
14:05 Nienasyceni - magazyn 
14:35 Bregenz Festival 2017: 

Carmen - opera
16:50 Rzecz Polska - Meble 

dla Ignacego Mościckiego 
17:15 Niedziela z... 

Haliną Kunicką 
18:05 Niedziela z... 

Haliną Kunicką 
18:55 Niedziela z... Haliną 

Kunicką - Co się stało? 

20:35 Panorama kina 
polskiego - Wesele 
- fi lm obyczajowy, 
reż. Wojciech Smarzowski, 
wyk. Marian Dziędziel, 
Tamara Arciuch

22:25 Scena alternatywna 
22:55 Trzeci punkt 

widzenia 
- program publicystyczny 

23:35 Być punkiem
- fi lm dokumentalny

01:15 Womex - koncert 
otwarcia 

02:25 Kino nocne 
- Pozycja dziecka 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Rumunia, 2013, 
reż. Calin Peter Netzer

04:25 Pieśń Lahore 
- koncert

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Skorpion
- fabularny

06:50 Co ludzie powiedzą? 
- fabularny

09:15 Najśmieszniejsi
10:10 Przygody Merlina 

- fabularny
11:20 Powrót 

do przyszłości II 
- przygodowy

13:35 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Jaś i Małgosia 
- familijny

14:45 Najpiękniejsze 
baśnie braci Grimm: 
Diabeł z trzema złotymi 
włosami 
- familijny

16:00 Six Days Seven 
Nights - komedia

18:00 Gruby i chudszy 
- komedia

20:00 Niedziela 
z gwiazdamii: Furia 
- fi lm akcji

22:25 Company of heroes: 
Oddział bohaterów 
- fi lm akcji
Grudzień 1944 roku, 
niemiecka kontrofensywa 
w Ardenach. Amerykańscy 
żołnierze odkrywają, że 
naziści są bliscy stworze-
nia potężnego ładunku 
wybuchowego.

00:30 Uwikłana - fabularny
01:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Dyżur
02:00 Na jedwabnym

szlaku
03:05 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Na jedwabnym szlaku
04:20 Biesiada na cztery

 pory roku - serial
05:05 Królowa Serc 

- telenowela

05:25 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:30 Mango - telezakupy
08:35 Dwóch i pół: 

Gotowe na wszystko
09:05 Dwóch i pół
09:35 Przyjaciele
11:35 Kryminalni - serial 

sensacyjny, Polska 
12:40 Przepis na życie 

- serial obyczajowy, 
Polska 

14:40 Biały Kieł 
- fi lm przygodowy, 
USA, 1991, reż. Randal 
Kleiser, wyk. Klaus Maria 
Brandauer, Ethan Hawke, 
Seymour Cassel, Susan 
Hogan, James Remar 

16:55 Wygraj randkę 
- fi lm komedia, USA, 2004, 
reż. Robert Luketic, wyk. 
Kate Bosworth, Topher 
Grace, Josh Duhamel, 
Nathan Lane, Sean Hayes 

19:00 Lucyfer - serial 

20:00 Troja - fi lm przygodowy, 
USA/Wielka Brytania, 
2004, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Brad Pitt, 
Eric Bana, Orlando Bloom, 
Diane Kruger, Peter 
O’Toole, Sean Bean, Brian 
Cox, Brendan Gleeson, 
Saff ron Burrows, Julie 
Christie 

23:25 Pogromcy mafi i 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013, 
reż. Ruben Fleischer, 
wyk. Sean Penn, Josh 
Brolin, Ryan Gosling, 
Nick Nolte, Emma Stone, 
Anthony Mackie, Giovanni 
Ribisi, Robert Patrick 

01:50 Moc Magii
04:05 Druga strona medalu
05:05 Koniec programu

06:00 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata - serial 
przygodowy

07:05 Jeźdźcy smoków
08:05 Tom i Jerry Show
08:55 Krokodyl Dundee w Los 

Angeles
 By nie stracić swej uko-

chanej Sue, która dostała 
posadę w Los Angeles, 
Mick Dundee zabiera ich 
dziewięcioletniego syna 
i jedzie za nią w samo 
serce wielkiej metropolii. 

10:55 Galileo
13:00 Australijska 

przygoda
 Jake Hunter i jego młodszy 

kolega Tommy Biggs 
zostają zaproszeni na 
wakacje do luksusowego 
ośrodka wczasowego. Jake 
wpada na pomysł, żeby 
wynająć łódkę i wyruszyć 
na wędkowanie. 

15:00 Medalion - komedia

16:50 Ulubieńcy Ameryki
19:00 Galileo
20:00 Maruderzy 

- thriller 
 W Marauders Willis wciela 

się w rolę właściciela 
banku, który stał się celem 
napadu. 

22:15 Nalot na Bin Ladena
  CIA przygotowuje 

oddział doświadczonych 
komandosów Navy SEALs 
do wyjątkowo trudnej 
operacji. 

00:30 Bestia z mokradeł
 Po krwawym napadzie na 

bank bandyci uprowadzają 
samolot i rozbijają się 
wśród bagien.

02:25 Anthony Bourdain
- bez rezerwacji

03:30 Interwencja - magazyn
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05:15 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
09:35 Leśniczówka 
10:35 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
11:05 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2013 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 To się opłaca - magazyn
12:45 BBC w Jedynce

- Macierzyństwo 
w świecie zwierząt

13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Okrasa łamie przepisy 

- Włoszczyzna na polskim 
stole - magazyn 

15:15 Alarm! - magazyn 
15:30 Wiadomości 

15:50 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy

17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona Królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:35 Teatr Telewizji 

- Wariacje Tischnerowskie. 
Kabaret fi lozofi czny 

22:15 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 

23:25 Czy świat oszalał? 
- Sekrety Doliny 
Krzemowej 

00:30 Prada albo nic 
- komedia

02:25 Inna Seksmisja - fi lm 
03:30 Korupcja w państwie 

Putina - dokumentalny

05:25 Koło fortuny
06:00 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
06:55 Coś dla Ciebie
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia

 - serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Zwierzęca klinika 

w sercu dżungli 
- fi lm dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

14:55 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia - felieton 

20:45 M jak miłość 
- serial TVP 

21:40 Kulisy serialu
“M jak miłość”

21:50 Za marzenia 
- serial TVP 

22:50 Zaginiona
23:55 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - serial sensa-
cyjny, prod. Kanada, USA

00:50 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP 

01:50 Riviera - serial
02:45 Świetliki w ogrodzie 

- dramat obyczajowy
04:30 Zakończenie

05:40 Uwaga! 
06:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie - 

magazyn ogrodniczy 
07:55 Akademia ogrodnika 

- magazyn ogrodniczy 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Tu się gotuje! 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:48 Raport smogowy
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Druga szansa - serial 
22:30 Iron Majdan  
23:35 Kapitan Ameryka: 

Zimowy żołnierz 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2014, reż. Anthony 
Russo, Joe Russo, wyk. 
Chris Evans, Samuel L. 
Jackson, Scarlett Johans-
son, Robert Redford, 
Sebastian Stan, Anthony 
Mackie

02:15 Co za tydzień 
- magazyn 

02:55 The Following
- serial, USA 

03:50 Moc Magii
05:05 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny prod. 
Polska

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
 Dawid Krajewski i Sabina 

Muszyńska są od dwóch 
lat szczęśliwą parą. 
Chociaż nie mieszkają 
jeszcze razem, to wkradło 
się trochę rutyny w ich 
codzienność. 

14:00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112

17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość 

- serial obyczajowy 
prod. Polska

 W szpitalu Paweł ogląda 
fi lmik ze swojej walki. 

18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:10 MEGA HIT - Świat 
w płomieniach 
- thriller

 Policjant John Cale marzy 
o pracy w jednostce spec-
jalnej, której zadaniem 
jest ochrona prezydenta 
Jamesa Sawyera.

23:00 44 minuty
00:55 Uprowadzona 3
03:25 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
08:15 Nienasyceni - magazyn 
08:45 Rzecz Polska
09:10 Kamień na kamieniu 

- dramat, prod. Polska, 
1995, reż. Ryszard Ber, 
wyk. Jerzy Radziwiłowicz, 
Bożena Adamek

11:00 Lalka - serial TVP 
12:25 Studio Kultura 
12:40 Głód serca - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 1987, 
reż. Roman Załuski, wyk. 
Ewa Kasprzyk

14:20 Wielki bieg - dramat, 
prod. Polska, 1987

16:10 Niedziela z... Haliną 
Kunicką

17:05 Tydzień z życia 
mężczyzny - fi lm obycza-
jowy, prod. Polska

18:45 Ikony muzyki - Abba 
19:40 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
20:00 Więcej niż fi kcja

- Muzeum niewinności 

21:45 Młoda Polska - Lila 
- dramat 

22:20 Wielcy Polacy na koniec 
wieku. Mini wykłady 
o maxi sprawach 
- O Bogu 

22:40 Którędy po sztukę 
- Enrico Prampolini 

22:45 Videofan 
23:05 Dziennik fi lozofa 

- felieton
23:20 Kino nocne 

- Młyn i krzyż - fi lm 
kostiumowy, prod. Polska, 
Szwecja, 2011, reż. Lech 
Majewski

01:10 Rzecz Polska
01:25 Informacje kulturalne 
01:45 Panorama kina 

polskiego - Wesele - fi lm 
03:35 Womex - koncert 

otwarcia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- fabularny

10:00 Gliniarz 
i prokurator
- fabularny

11:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

12:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Cena powrotu 
- fi lm akcji

21:55 Uniwersalny żołnierz: 
Powrót
- fi lm akcji

23:25 Litewski przekręt 
- fi lm akcji

01:40 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
dokumentalny

04:40 Z archiwum policji
05:05 Królowa Serc

- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital
15:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
16:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Na żywo
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1995, reż. John 
Badham, wyk. Johnny 
Depp, Marsha Mason, 
Peter Strauss, Roma Ma-
ffi  a, Christopher Walken, 
Charles S. Dutton 

21:55 Antonio Lopez, 1970: 
Sex, Drugs and Disco 
- fi lm dokument, USA, 
2017, reż. James Crump, 

00:00 Wieczne zło 
- fi lm horror, USA, 2003, 
reż. Uli Edel, wyk. Thomas 
Gibson, Katherine Heigl, 
Simon Bossell, John Wa-
ters, Christopher Kirby 

01:50 Moc Magii
04:00 Druga strona medalu 

- talk show 
05:00 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
12:00 Detektyw Monk
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

 Białach ma nietypową 
poranną wizytę. 

19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

22:00 Galileo
00:00 Szczury
 Ambitna reporterka, w po-

szukiwaniu sensacyjnego 
tematu, zgłasza się jako 
pacjentka do Instytutu 
Brookdale, tajemniczego 
szpitala, który ofi cjalnie 
zajmuje się niepoczytalny-
mi przestępcami. 

02:00 Interwencja 
- magazyn 
prod. Polska

02:45 Cafe Futbol 
04:25 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2018
04:55 Trans World 

Sport 2018
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05:15 Telezakupy
05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej 
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu - 

teleturniej 
11:05 Zagadka Hotelu Grand 

- serial obyczajowy, prod. 
Niemcy, Hiszpania, 2013 

12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 Natura w Jedynce 
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
15:15 Alarm!- magazyn 
15:30 Wiadomości 

15:50 Wszystko dla pań 
- serial, prod. Włochy

17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona Królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:30 Warto rozmawiać  
21:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem 
- serial TVP

22:30 Serial fabularny
23:35 Uwięzione - serial
00:40 Mała wielka miłość

- fi lm obyczajowy
02:45 Warto rozmawiać 
03:45 Notacje 
03:55 Zakończenie dnia

05:30 Koło fortuny 
- teleturniej 

06:05 M jak miłość - serial TVP 
07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Dlaczego tyjemy? 

- fi lm dokumentalny
14:55 Dla niesłyszących

- M jak miłość - serial TVP 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP 

20:40 Kulisy seriali Na dobre 
i na złe i Na sygnale 
- felieton 

20:45 M jak miłość 
- serial TVP 

21:40 Kulisy serialu 
“M jak miłość”

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

22:50 Młynarski - piosenka 
fi nałowa - dokumentalny 

00:35 Finał Młodego Muzyka 
Roku 2018

02:20 Ludzik, czyli One 
Man Show 

02:55 Zaginiona
04:00 Mali zakupoholicy 

- fi lm dokumentalny

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Diagnoza 

- serial obyczajowy
22:30 Kuba Wojewódzki 

- talk show 
23:30 Superwizjer 

- magazyn 
reporterów 

00:05 Tu się gotuje! 
- magazyn 

00:10 36,6
01:10 Lista klientów 

- serial, USA 
02:10 Revolution 

- serial S-F, USA 
03:10 Uwaga! 

- magazyn
03:35 Moc Magii
04:50 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
 Jagoda i jej mąż Andrzej 

Szachowski martwią się 
o przyszłość syna Jagody 
- Filipa. 19-latek z bardzo 
przeciętnym wynikiem 
zakończył szkołę i nie 
może znaleźć miejsca, 
w którym dalej mógłby 
uczyć się zawodu. 

14:00 Pierwsza miłość - serial
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy

 Marysia ratuje mężczyznę, 
który przedawkował 
dopalacze. Zostaje przez 
niego zraniona. Wychodzi 
na jaw, że napastnik 
ma HIV. 

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial 
komediowy

20:10 Uprowadzona 3 
- fi lm akcji

22:35 Ocalenie
 Grupa terrorystów porywa 

byłego agenta CIA. 
00:35 System - thriller
03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

08:00 Studio Kultura 
08:10 Wydarzenie aktualne
08:45 Informacje kulturalne 
09:10 Tydzień z życia 

mężczyzny - obyczajowy 
10:45 Którędy po sztukę

- Enrico Prampolini 
11:00 Lalka - serial TVP 
12:25 Studio Kultura 
12:40 Prywatne niebo 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1988, 
reż. Janusz Kondratiuk

14:10 Szczęśliwy brzeg 
- dramat psychologiczny, 
prod. Polska, 1983

16:10 Tygodnik Kulturalny 
17:05 Przypadki Piotra S. 

- fi lm obyczajowy
18:45 Mapa polskiego doku-

mentu 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Którędy po sztukę
20:15 Młody Muzyk Roku 2018 
22:05 Dezerterzy 
22:35 Dziennik fi lozofa

22:50 Lekkie obyczaje 
- Dziewczyna z szafy 
- komediodramat, 
prod. Polska, 2012

00:30 Kino nocne - Ogród 
rozkoszy ziemskich 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Wielka Brytania, 
Włochy, Polska, 2003

02:30 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny 

02:45 Ikony muzyki 
- Abba - cykl dokumental-
ny, prod. Wielka Brytania, 
2015 

03:45 Wydarzenie 
aktualne

04:15 Dezerterzy - Wojciech 
Hoff mann - rozmowa 

04:45 Teledysk
05:25 Afi sz kulturalny
05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe Biuro 
Śledcze - fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

15:45 Gliniarz 
i prokurator
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 
- fabularny

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Resident Evil: 
Zagłada 
- fi lm akcji

21:55 Underworld: 
Przebudzenie 
- fi lm akcji

23:45 Bez litości 3 
- horror

01:25 ZOO - fabularny
02:20 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Biesiada 
na cztery pory roku 
- serial dokumentalny

02:55 Na jedwabnym 
szlaku

04:40 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:40 W-11 Wydział Śledczy 
- program kryminalny 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie - serial
09:15 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Pogromcy mafi i 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Ruben Fleischer, 
wyk. Sean Penn, Josh 
Brolin, Ryan Gosling, 
Nick Nolte, Emma Stone, 
Anthony Mackie, Giovanni 
Ribisi, Robert Patrick 

22:25 Gliniarz z Beverly 
Hills III
- fi lm komedia, 
USA, 1994, reż. John 
Landis, wyk. Eddie 
Murphy, Jon Tenney, Joey 
Travolta, Eugene Collier, 
Jimmy Ortega 

00:35 American Horror 
Story: Asylum - serial

01:40 Moc Magii
03:50 Druga strona medalu 

- talk show 
04:50 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
12:00 Detektyw Monk
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
prod. Polska

 Do Septagonu zgłasza 
się córka emerytowanego 
przedsiębiorcy, który chce 
się ożenić z młodszą o 
kilkadziesiąt lat atrakcyjną 
dziewczyną. 

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
16:00 Nie igraj z aniołem
18:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
19:00 Policjantki i Policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Rozjemca
 Podpułkownik Douglas 

Murphy wypowiada oso-
bistą wojnę prezydentowi 
USA, oskarżając go
o porzucenie go w trakcie 
tajnej misji. Murphy 
ma argument nie do 
odparcia: rakietę z trzema 
głowicami atomowy-
mi, zdolną zniszczyć 
Waszyngton. 

23:05 Odkupienie
 Detektyw Prudhomme 

z Chicago dostaje 
sprawę makabrycznego 
morderstwa. 

01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja 

- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:55 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Blondynka - serial TVP 
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce 

- Dzika Iberia 
13:45 Elif - serial, prod. Turcja
14:45 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
15:15 Alarm!- magazyn 
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań 
17:00 Teleexpress 

17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona Królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 

- teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!

- magazyn 
20:35 Wielki test
22:10 Kulisy rosyjskiej 

wojny informacyjnej 
23:10 Mała praska Mata Hari 

- fi lm obyczajowy
00:55 Uwięzione - serial
02:05 Tajemnica twierdzy 

szyfrów - serial 
03:05 Sugar Man 

- fi lm dokumentalny
04:40 Notacje - Marek 

Gaszyński. Być z muzyką
- cykl dokumentalny 

04:50 Zakończenie dnia

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość - serial TVP 
07:00 Program gminy 

żydowskiej
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
12:30 Koło fortuny
13:05 Tylko z Tobą - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
14:00 Ziemia - Podwodny świat 
14:55 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
19:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
19:35 Barwy szczęścia - serial 

20:45 Na dobre i na złe 
- serial TVP 

21:45 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:25 Kino relaks - Jak urodzić 
i nie zwariować 
- komedia, prod. USA, 
2012, reż. Kirk Jones

00:15 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

00:50 Świat bez tajemnic 
- Mali i niebezpieczni 
- jak Ameryka zbroi swoje 
dzieci - dokumentalny

01:55 Kryminalne
zagadki Las Vegas 
- serial sensacyjny, 
prod. Kanada, USA

02:45 Licencja 
na wychowanie 
- serial obyczajowy 

04:20 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda 
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital - program 

obyczajowy 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:48 Raport smogowy 
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy
21:30 Agent - Gwiazdy 

22:30 R.I.P.D.: Agenci 
z zaświatów 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 2013, 
reż. Robert Schwentke, 
wyk. Jeff  Bridges, Ryan 
Reynolds, Kevin Bacon, 
Mary-Louise Parker, 
Stephanie Szostak 

00:25 Chłopaki 
nie płaczą
 - fi lm komedia, 
Polska, 1999, reż. Olaf 
Lubaszenko, wyk. Maciej 
Stuhr, Cezary Pazura, 
Michał Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka 

02:35 Uwaga! 
03:00 Moc Magii
04:15 Nic straconego

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 

- magazyn reporterów 
16:30 Na ratunek 112
 34-letnia Kamila i 9-letni 

Bartek mają przeprow-
adzić się do Londynu. 

17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy prod. Polska
18:50 Wydarzenia

19:30 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out

21:30 TOP CHEF
23:00 50 pierwszych 

randek - komedia 
romantyczna 

 Henry Roth wiedzie 
godne pozazdroszczenia 
życie. Jest weterynarzem, 
mieszkającym na 
Hawajach, który spędza 
miło czas w towarzystwie 
odpoczywających na 
wyspie kobiet i ani myśli o 
stałym związku. 

01:25 Lola Versus
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:00 Studio Kultura 
08:15 Dzika muzyka
08:45 Informacje kulturalne 
09:05 Którędy po sztukę
09:20 Przypadki Piotra S. 

- fi lm obyczajowy 
11:00 Lalka - serial TVP 
12:25 Studio Kultura
12:40 Engagement - fi lm TVP, 

prod. Polska, 1984, 
reż. Filip Bajon

13:50 Cesarskie cięcie 
- komedia, prod. Polska, 
1987, reż. Stanisław 
Moszuk, wyk. Alicja 
Migulanka, Renata Pękul, 
Roman Kłosowski, 
Krzysztof Kowalewski, 
Bożena Dykiel

15:30 Podróż - fi lm TVP, prod. 
Polska, 2006, reż. Dariusz 
Glazer, wyk. Gabriela 
Muskała, Maria Maj, Jacek 
Braciak, Sławomir 
Orzechowski

16:05 Dranie w kinie

16:45 Lepiej być piękną 
i bogatą 
- komedia, prod. Polska, 
Niemcy, Ukraina, 1993, 
reż. Filip Bajon, wyk. 
Marek Kondrat

18:35 Portrety - Pola Negri. 
Życie Gwiazdy - fi lm

19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Na wschód od 

Hollywood - Gloria - fi lm 
obyczajowy, prod. Chile

21:55 Pegaz
23:00 Dziennik fi lozofa 
23:15 Jedna scena - Wojaczek 
23:30 Jedna scena - Wojaczek - 

dramat
01:10 Rzecz Polska 
01:25 Performance 
01:50 Informacje kulturalne 
02:15 Kino nocne - Tlen

- dramat, prod. Rosja

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć 
przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze 
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

15:45 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

16:45 13 Posterunek 2 

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Firewall 
- fi lm akcji

22:05 Jestem zemstą 
- fi lm akcji

00:05 ZOO 
- fabularny

00:55 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Na jedwabnym 
szlaku

01:35 Na jedwabnym 
szlaku

03:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Na jedwabnym 
szlaku

05:05 Królowa Serc
- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny  
08:20 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
09:15 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital - program 
obyczajowy 

15:55 Gotowe na wszystko 
- serial, USA 

16:55 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

17:55 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

19:00 Ukryta prawda

20:00 Zawsze tylko ty 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 2009, reż. Richard 
Loncraine, wyk. Renée 
Zellweger, Logan Lerman, 
Kevin Bacon, Nick Stahl, 
Troy Garity 

22:20 Mentalista 
- serial, USA 

23:20 Bodyguard 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1992, 
reż. Mick Jackson, 
wyk. Kevin Costner, 
Whitney Houston, Gary 
Kemp, Bill Cobbs, Ralph 
Waite, Tomas Arana 

02:00 Moc Magii
04:10 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:10 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny 
prod. Polska

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
12:00 Detektyw Monk
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny 
prod. Polska

16:00 Nie igraj z aniołem 
- telenowela

18:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

 Zieliński znajduje na klatce 
schodowej nieprzytomne-
go młodego chłopaka. 

19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

 Wach i Walczak, policjanci 
z wydziału kryminalnego 
prowadzą sprawę strażni-
ka więziennego, którego 
zwłoki zostały wyłowione 
z Odry. 

21:00 Maruderzy 
- thriller 

 W Marauders Willis wciela 
się w rolę właściciela 
banku, który stał się celem 
napadu. 

23:15 Walka z cieniem. 
Ostatnia runda

02:00 Anthony Bourdain 
03:00 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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05:15 Telezakupy
05:50 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Komisariat - serial TVP 
07:45 Alarm!- magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? - 

teleturniej muzyczny 
09:15 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP 
10:10 Klan - telenowela TVP 
10:35 Jeden z dziesięciu - 

teleturniej 
11:05 Dr Quinn - serial obycza-

jowy, prod. USA, 1995 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda - magazyn 
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce 

- Dzika Iberia cz. 2 Lato
- cykl dokumentalny, prod. 
Holandia, 2014 

13:45 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014 

14:45 Korona królów 
15:15 Alarm!- magazyn 
15:30 Wiadomości 
15:50 Wszystko dla pań 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan

- telenowela TVP 
18:30 Korona Królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:15 Alarm!- magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
22:55 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
23:50 Ocaleni
00:55 Program wojskowy
01:25 Palomino

- fi lm obyczajowy

05:15 Koło fortuny 
05:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP 
06:50 Podróże z historią 

- cykl dokumentalny 
07:20 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Tylko z Tobą

- serial obyczajowy
14:00 Nieziemskie wulkany 

- fi lm dokumentalny
14:55 Na dobre i na złe
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport Telegram 
18:35 Rodzinka.pl - serial

19:05 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

21:20 The Good Doctor
- serial obyczajowy, 
prod. USA, 2017 

22:15 Zawód: Amerykanin 
- serial, prod. USA, 2013 

23:15 Za marzenia - serial TVP 
00:05 3-cia połowa
00:35 Belfegor - upiór Luwru 

- fi lm fantasy, 
prod. Francja, 2001,
 reż. Jean-Paul Salomé

02:20 Jak urodzić
i nie zwariować 
- komedia

04:20 Art Noc: “Na pozór” 
koncert pamięci Bo-
gusława Meca - koncert 

05:10 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! 
05:40 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 
10:55 Ukryta prawda
12:00 Szkoła
13:00 19 + 
13:30 Szpital
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła
16:30 19 + 
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy
19:50 Uwaga! 
20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 
20:55 Milionerzy 

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Dlaczego nie! 
- fi lm komedia,
prod. Polska, 2007, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Anna Cieślak, 
Maciej Zakościelny, 
Małgorzata Kożuchows-
ka, Tomasz Kot, Anna 
Przybylska 

00:40 Colombiana
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 2011, reż. Olivier 
Megaton, wyk. Zoe Sal-
dana, Jordi Molla, Lennie 
James, Michael Vartan, 
Cliff  Curtis 

02:55 Uwaga! 
03:20 Moc Magii
04:40 Nic straconego

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny
10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie - serial 
obyczajowy prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
Maria Rodzoch z dwójką 

swoich dzieci - Izabelą i 
Danielem przeprowadzili 
się z Lubelszczyzny do 
Małopolski. Daniel ma 
duże problemy w swojej 
nowej szkole.

14:00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy prod. Polska

14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze

18:00 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy 
prod. Polska

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy 
prod. Polska

20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki
 Zuza jest w rozterce, 

chce powiedzieć Jaśkowi, 
że nie jest ojcem Grzesia. 

22:15 Wyjdź za mnie
23:25 Błękitna laguna: 

Przebudzenie
 Emma to wzorowa 

uczennica liceum.
01:15 Sala samobójców
03:50 Tajemnice losu

08:00 Studio Kultura
08:15 Dezerterzy
08:45 Informacje kulturalne  
09:15 Lepiej być piękną i 

bogatą - komedia
11:00 Lalka - serial TVP 
12:30 Studio Kultura 
12:50 Kratka - fi lm TVP
13:45 Którędy po sztukę 

- Enrico Prampolini 
- magazyn 

14:00 Mistrz - dramat
15:25 Rzecz Polska - Meble dla 

Ignacego Mościckiego 
15:45 Chuligan Literacki 
16:25 Małe stłuczki - fi lm 

obyczajowy, prod. Polska, 
2014, reż. Aleksandra 
Gowin, Ireneusz Grzyb

18:05 Mój najszczęśliwszy 
dzień. Marian Turski 

19:20 Teraz animacje! - Cara-
cas - fi lm animowany 

19:30 Teraz animacje! - Drżące 
trąby - fi lm animowany 

19:40 Informacje kulturalne  

20:00 Czwartkowy klub 
fi lmowy
 - Smak wiśni 
- fi lm fabularny
prod. Iran, 1997,
reż. Abbas Kiarostami, 
wyk. Abdul Bogeri 
Hosejn, Afszin Bochtari 
Chorszid, Mor Nuri Hosejn, 
Hamojun Erszodi 

21:45 Scena Klasyczna 
22:35 Dziennik fi lozofa 
22:45 Ziemia, planeta ludzi 

- Niebo i lód - fi lm 
00:25 Kino nocne

- Pokój saren 
- fi lm fabularny

02:10 Lohengrin 
- opera, prod. Niemcy, 
2016, reż. Christine 
Mielitz 

05:50 Zakończenie dnia

06:00 To moje życie! 
- telenowela

07:00 Dziesięć przykazań 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 JAG - Wojskowe 
Biuro Śledcze
- fabularny

10:00 Gliniarz i prokurator 
- fabularny

11:00 Kobra - oddział specjal-
ny - serial kryminalny

12:00 Agenci NCIS: Los Ange-
les 
- fabularny

13:50 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

14:45 Kobra - oddział specjal-
ny - serial

15:45 Gliniarz i prokurator 
16:45 13 Posterunek 2 
18:00 Lombard. Życie pod 

zastaw

20:00 Kłamca, kłamca 
- komedia

21:50 Twarda laska 
- komedia

23:50 Underworld: 
Przebudzenie 
- fi lm akcji

01:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Dyżur

02:05 Na jedwabnym szlaku
02:35 Biesiada na cztery

pory roku - serial 
dokumentalny

03:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku 
- serial dokumentalny

05:05 Królowa Serc 
- telenowela

05:20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:25 Szpital - program 
obyczajowy 

07:20 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

08:20 Przepis na życie - serial 
obyczajowy, Polska 

09:15 Agentka o stu twarzach 
- serial, USA 

10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:55 Szpital 
15:55 Gotowe na wszystko 

- serial, USA 
16:55 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
17:55 Agentka o stu twarzach 

- serial, USA 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Głupi i głupszy 
- fi lm komedia,
USA, 1994, reż. Peter 
Farrelly, wyk. Jim Carrey, 
Jeff  Daniels, Lauren Holly, 
Karen Duff y, Teri Garr, 
Mike Starr, Charles Rockett 

22:15 Lucyfer - serial 
23:15 American Horror Story: 

Asylum - serial
00:15 Pora na miłość 

- fi lm komedia, 
USA, 2013, reż. Paul Weitz, 
wyk. Paul Rudd, Tina 
Fey, Michael Sheen, Nat 
Wolff , Michael Genadry, 
Wallace Shawn 

02:35 Moc Magii
04:45 Druga strona 

medalu 
- talk show 

05:15 Koniec programu

06:00 Detektywi w akcji 
- serial kryminalny

07:05 Jeźdźcy smoków
08:00 Drużyna A - serial 
09:00 Detektyw Monk
10:00 Sekrety Sąsiadów
11:00 Drużyna A - serial 

przygodowy 
12:00 Detektyw Monk
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
14:00 STOP Drogówka
15:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny
16:00 Nie igraj z aniołem
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Biali nie potrafi ą 

skakać
 Komedia sportowa o 

perypetiach dwóch ul-
icznych koszykarzy, którzy 
postanawiają zarobić 
niemałe pieniądze na grze 
w turniejach. 

23:35 Teren prywatny 
- thriller 

 Małżeństwo Franka 
i Susan Morrisonów 
rozpadło się. Ich 11-letni 
syn Danny nie może się 
z tym pogodzić- sprawia 
rodzicom same kłopoty, 
a na dodatek nieustannie 
kłamie. 

01:20 Anthony Bourdain 
02:25 Interwencja 

- magazyn
03:00 Disco Polo Life
 Program muzyczny 

prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego. Oprócz muz-
yki, stałymi elementami 
Disco Polo Life są m.in. 
klipy specjalne.

04:00 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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16.03

17.03

18.03

19.03

20.03

21.03

22.03

Hilarego, Gabrieli, Izabeli
Dzień Pandy

Gertrudy, Zbigniewa, Patryka
Dzień św. Patryka

Edwarda, Krystiana, Cyryla
Międzynarodowy Dzień Inwalidów

Józefa, Bogdana
Dzień Wędkarza, Dzień Stolarza

Klaudii, Anatola, Aleksandry
Dzień Bez Mięsa

Benedykty, Marzanny, Ludomiry
Dzień Wagarowicza

Lei, Bogusława, Katarzyny
Światowy Dzień Wody

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994

Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 683720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań 
- 68 3681810; Lubsko - 68 
3720122; Jasień - 68 3710897

Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojsko-
wy z Przychodnią - Żary - 68 
4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 
4757600

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 
68 4794601 lub Dział Obsługi 
Klienta - 68 4794644

MPOiRD Żagań - 68 4772940 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 
68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień
- 68 3710849

ŻARY 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
Apteka „Targowa”, ul. Lotników 16

ŻAGAŃ 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
16.03 Apteka „Centrum Zdrowia”,
pl. Słowiański 14
17.03 Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanow-
skiego 10b
18.03 Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
19.03 Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco), 
ul. Reymonta 2
20.04 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
21.04 Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
22.04 Apteka „Europejska” ul. Ks. Żaganny 23

JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX-lecia 20a

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY ŻARSKI DOM KULTURY 
ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W LUBUSKIM DZIECIĘCYM 
I MŁODZIEŻOWYM FESTIWALU 
PIOSENKI. 
Festiwal odbędzie się 7 kwietnia o godz. 
10:00 w sali widowiskowej ŻDK „LUNA” 
przy ul. Okrzei 35 w Żarach.
 Karty zgłoszenia należy wypełnić czy-
telnie, drukowanymi literami. Każda 
placówka może delegować maksymal-
nie dwa podmioty wykonawcze w każdej 
grupie wiekowej i dwa zespoły. Prezen-
tacjom zespołów przyglądać się będzie 
rada artystyczna, która wytypuje zespoły 
oraz solistów zgodnie z regulaminem Re-
gionalnego Centrum Animacji Kultury do 
eliminacji wojewódzkich. Udział w prze-
glądzie należy zgłosić do 30 marca na ad-
res: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 
7, 68-200 Żary; tel/fax 683742413 e-ma-
il: sekretariat@dkzary.pl; www.dkzary.pl
Dokumenty zgłoszeniowe i regulamin są 
do pobrania na stronie ŻDK.

ZIELONA GÓRA/OCHLA 
KAZIUKI
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze 
- Ochli zaprasza w niedzielę, 18 marca 
w godzinach 11:00 – 16:00 na „kaziuko-
wy” jarmark wiosennych kolorów, kreso-
wych smaków i innych atrakcji. Impreza 
nawiązuje do tradycji wileńskich opu-
stów na Świętego Kazimierza Królewi-
cza, kultywowanych również w naszym 
regionie.
W programie m.in. jarmark rękodzieła 
i sztuki, tradycyjne jadło (cepeliny, bliny, 
pierogi, pajda chleba, wyroby wędliniar-
skie i inne), koncerty, warsztaty wicia 

palm i zdobienia pisanek wielkanoc-
nych, warsztaty rzeźbiarskie, zabawy dla 
dzieci, zwiedzanie muzealnych ekspozy-
cji, przejazdy bryczką.
Występy na scenie:
11.10 - 11.30 - zespół Sasanka
11.30 - 12.25 - Jerzy Garniewicz - mu-
zyczne opowieści o Wilnie
12.25 - 12.45 - Konkurs dla dzieci i dla 
każdego, Co wiemy o Kaziukach
12.50 - 13.45 - biesiada z Kapelą Zielo-
nogórską
13.45 - 14.15 - zespół Perły Sumsiadki
14.20 - 14.30 - Konkurs dla dzieci i dla 
każdego, Co wiemy o Kaziukach
14.30 - 15.50 - biesiada z Kapelą Bajer
Wstęp 6zł/os. Dzieci do 7 roku życia 
wstęp bezpłatny.

Andrzej Poniedzielski 
wystąpił w „Lunie”

ŻARY W sali widowiskowej Żarskiego Domu Kultury wystąpił Andrzej Poniedzielski. Sala wy-
pełniła się do ostatniego miejsca. Artysta zebrał gromkie oklaski, a po występie znalazł czas na 
autografy i krótkie rozmowy z sympatykami fot. ŻDK



Moja Gazeta       16 marca 2018 31ROZRYWKA

Siedziba spółki: Moja Gazeta Sp. z o.o.,
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
Redakcja: ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary, redakcja@moja-gazeta.info
Sekretariat: tel. 68 374 64 59, sekretariat@moja-gazeta.info
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Paweł Skrzypczyński, tel. 519077784
Współpraca: Halina Gola (foto), Andrzej Buczyński, Jan Mazur

Dział reklamy: Patrycja Kielbowicz, tel. 519 077 782
patrycja.kielbowicz@moja-gazeta.info; reklama@moja-gazeta.info; tel. 519077205
Skład: Andrzej Buczyński
Druk: Drukarnia Polska Press, Nakład: 6.000
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

REKLAMAAUTOREKLAMA

KRZYŻÓWKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

JASKINIOWIEC (2D Dub)
od 16.03 do 19.03 oraz 21.03 i 22.03 - godz. 16:00; 21.03 – godz. 15:00
ZIEMIA. NIEZWYKŁY DZIEŃ Z ŻYCIA PLANETY
21.03 – godz. 16:30
PITBULL. OSTATNI PIES
od 16.03 do 19.03 oraz 22.03 - godz. 18:00, 20:30; 20.03 – godz. 17:00, 
21:00; 21.03 – godz. 18:15, 20:45

TEATR LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
al. Niepodległości 3/5, tel. 68 452 72 72 (w.63,51,35)

BYĆ JAK MŁODY W.
16.03 – godz. 19:00, 17.03 - godz. 16:00
RODZINNE WARSZTATY DO WYSTAWY LALEK KOTY
17.03 – godz. 12:00
GDY PRZYJDZIE SEN. TRAGEDIA MIŁOSNA
17.03 – godz. 19:00; 18.03 – godz. 18:00
OD WIOSNY DO ZIMY (dla dzieci)
18.03 – godz. 12:00
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